
حلول ماه ربیع االول گرامی باد

وقتی فریادهای فروخفته و خون دل خوردن های  سخـــن
چندصدســـاله ملت ایران، در سحرگاه 22 بهمن هفتـــــه

1357 به ثمر نشست و انقالب به پیروزی رسید، 
خفاش صفتانی که تا آن روز، همه توان خود را به 
کار گرفتـــه بودند تا نگذارنـــد این رویای چندقرنه به تحقق 
برسد، بعد از سپیده دم فجر 57 هم بیکار ننشستند و دور 
تازه ای از شرارت را برای خاموش کردن این شعله امید، آغاز 

کردند.

   دشـــمن و آتـــش جنگ افروزی علیه تمامیـــت ارضی ایران 
اسالمی 

هنـــوز انقالب اســـالمی ملت، نوپا بود و مـــردم در گیر و دار 
شـــرکت در همه پرسِی تعیین نوع حکومت خود بودند که 
شراره های شرارت و ناامنی در میان اقوام و در مناطق مرزی 
افروخته شـــد و از ترکمن صحرا تا کردســـتان و خوزستان و 
آذربایجان، صحنه فتنه افکنی آنهایی شد که به نام خلق، به 
روی خلق اسلحه می کشیدند. این شعله های فتنه افکنی 
و جنگ افروزی تجزیه طلبانه هنوز  بصورت کامل خاموش 
نشـــده بود که دیکتاتور بی مغز حاکم بر عراق، با تحریک و 
پشـــتیبانی همه جانبه قدرت های فاســـد غرب و شـــرق و 
ارتجـــاع منطقه و در میان ســـکوت مجامـــع بین المللی و 
حقوق بشری، به مرزهای جنوبی و غربی کشورمان حمله 
کرد تا به خیال خام خود، یک هفته ای به تهران برســـد و کار 

این انقالب و صاحبان آن را تمام کند. 

   حربه تحریم و تحریف علیه انقالب اسالمی 
در تمام سال های حماسه و خون که فرزندان این مردم به 
دفاع از کیان کشـــور مشغول بودند، مدعیان حقوق بشر 
سخت ترین تحریم های ضدبشری را علیه ملت ایران وضع 
کرده بودند تا َنَفس آنها را در این مســـیر اســـتقامت، بُبرند. 
بعد از پایان جنگ و تنبیه دشمن متجاوز نیز، دور تازه ای از 
جنگ اقتصادی و تحریمی را علیه این مرز و بوم آغاز کردند 
تا با این ابزار، ملت را به زانو درآورند؛ اما باز هم نتوانســـتند 
تا جایی که در سال های اخیر به شکست پروژه »فروپاشی 

اقتصادِی« خود اعتراف کردند.
اما دشـــمن در تمام این ســـال ها و به خصوص در سالیان 
اخیـــر، یک جنگ نفس گیر دیگـــر را هم علیه  ملت مظلوم و 
مقتدر،  دنبال کرده  و آن »جنگ تبلیغاتی« برای تزلزل اعتماد 

و اطمینان مردم و ایجاد انفعال بوده است. 
»تمام ســـعی امروز دنیای ماّدِى مســـتکبر - یعنی همین 
دولتهای اســـتکباری که زمام مســـائل اقتصاد و تسلیحات 
عالم و حّتی در موارد بســـیاری، فرهنگ خیلی از کشـــورها را 

ادامه در صفحه 3هم در دســـت دارند - این اســـت که 
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 امام حسن عسگری � 
یک الگوی عالی برای جوانان است

ــر   1401     |      ــه دوم مه ــماره 360     |     هفت ــم، ش ــال هفت ــی     |     س ــای مذهب ــاجد  و هیئت ه ــه، مس ــای جمع ــی نمازه ــه خبری-تبیین ــی | هفته نام ــن و انقالب ــه مؤم ــریه جامع نش

روزبه روز باید یاد شــهدا و تکــرار نام شــهدا و نکته یابی و نکته ســنجی زندگی شــهدا در جامعه ی مــا رواج پیدا کنــد. و اگر این شــد، آن وقت 
مســئله ی شــهادت که به معنای مجاهدت تمام عیار در راه خدا اســت، در جامعه ماندگار خواهد شد. اگر این شــد، برای این جامعه دیگر 

شکست وجود نخواهد داشت و شکست معنا نخواهد داشت؛ پیش خواهد رفت.        13۹3/11/27

مزار: امام زاده هارون� علی آبادکتول  

شهادت مجاهدت تمام عیار در راه خداست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهیداستوار یکم علی سراوانی

شهید هفته  

محل شهادت: شهرستان رامیان در درگیری با اشرار مسلح تاریخ شهادت:  1401/6/25

ملت پیـــــروزملت پیـــــروز
نگاهی به مصاف اراده های مردم ایراننگاهی به مصاف اراده های مردم ایران

با نقشه های دشمنان علیه انقالب اسالمیبا نقشه های دشمنان علیه انقالب اسالمی
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حاکمیت توحید و عدالت
مروری بر خصوصیات دوران ظهور و حکومت مهدوی؟جع؟



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات

      آغاز حیات مطلوب بشر 
این جــور نیســت که وقتی بــه آنجــا ]دوران ظهور حضرت 
مهدى ؟س؟[ رســیدیم، یــک حرکت دفعی انجــام بگیرد و 
بعــد هم تمام بشــود؛ نه، آنجا یک مســیر اســت. در واقع 
باید گفت زندگی اصلی بشــر و حیات مطلوب بشــر از آنجا 
آغاز میشود و بشرّیت تازه می افتد در راهی که این راه یک 
صراط مســتقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند؛ 
»بشــرّیت« را میرساند، نه آحادى از بشــرّیت را، نه افراد را، 

مجموعه ها را میرساند.      13۹3/3/21

      پیروزی نهایی حق
در خلقت بشــر و تاریخ طوالنی بشــریت حقیقتی وجود 
دارد و آن حقیقت این است که این ستیزه ی میان حق و 
باطل، یک روز به ســود حق و به زیان باطل پایان خواهد 
گرفــت و از آن روز بــه بعــد دنیــای حقیقــی بشــر، زندگی 
مطلوب انســان، آغاز خواهد شد که در آنجا ستیزه گری 
مفهــوم مبارزه نیســت، مبارزه بــرای تســابِق در خیرات 

است.      13۸7/5/27

      جامعه ی توحیدی و حاکمیِت معنویت 
آن چیزی که مهدویت مبشر آن هست، همان چیزی است 
کــه همه ی انبیاء، همه ی بعثتها برای خاطر آن آمدند و آن 
ایجاد یک جهان توحیدی و ساخته و پرداخته ی بر اساس 
عدالــت و بــا اســتفاده ی از همــه ی ظرفیتهائی اســت که 
خدای متعال در انســان بــه وجود آورده و قــرار داده؛ یک 
چنیــن دورانی اســت دیگــر، دوران ظهور حضــرت مهدی 
؟جع؟. دوران جامعه ی توحیدی اســت، دوران حاکمیت 
توحیــد اســت، دوران حاکمیــت حقیقی معنویــت و دین 
بر سراســر زندگی انسانهاســت و دوران اســتقرار عدل به 
معنای کامل و جامع این کلمه است. خب، انبیاء برای این 

آمدند.      13۹۰/4/1۸
 

      استقرار عدالت در عالم
برجسته ترین شعار مهدوّیت عبارت است از عدالت. مثاًل 
در دعــای ندبه وقتی شــروع بــه بیان و شــمارش صفات 
آن بزرگــوار میکنیــم، بعــد از نســبت او به پــدران بزرگوار و 
خانــدان مطّهــرش، اّولین جمله ای که ذکــر میکنیم، این 
است: »این المعّد لقطع دابر الّظلمه، این المنتظر القامة 
األمــت و العوج، ایــن المرتجی ألزالة الجــور و العدوان«؛ 
یعنی دل بشــریت می تپد تا آن نجات بخش بیاید و ســتم 
را ریشه کن کند... یا در زیارت آل یاسین وقتی خصوصیات 
آن بزرگــوار را ذکــر می کنید، یکی از برجســته ترین آنها این 
ذی یمأل االرض عداًل و قسطًا کما ملئت جورًا 

ّ
اســت که »ال

و ظلمًا«. انتظار این است که او همه عالم - نه یک نقطه - 
را سرشار از عدالت کند و قسط را در همه جا مستقر نماید. 
در روایاتــی هم کــه درباره آن بزرگوار هســت، همین معنا 
وجــود دارد. بنابراین انتظار منتظــران مهدی موعود، در 

درجه اّول، انتظار استقرار عدالت است.      13۸1/7/3۰

     حکومِت صددرصد مردمی
حکومــت آینده حضرت مهدی موعود �، یک حکومت 
مردمــِی بــه تمام معناســت. مردمــی یعنی چــه؟ یعنی 
مّتکــی بــه ایمانهــا و اراده هــا و بــازوان مردم اســت. امام 
زمان، تنها دنیا را ُپر از عدل و داد نمیکند؛ امام زمان از آحاد 
مؤمن مردم و با تکیه به آنهاســت که بنای عدل الهی را در 
سرتاسر عالم استقرار میبخشد و یک حکومت صددرصد 

مردمی تشکیل میدهد.      13۸1/7/3۰ 

      برقراری صلح و امنیت کامل 
باید ســعی کنید تــا زمینه را بــرای آن چنان دورانــی ]دوران 
ظهور امام زمان ؟جع؟[ آماده کنید؛ دورانی که در آن، ظلم 
و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد؛ دورانی که در آن، اندیشه 
و عقول بشر، از همیشه فعالتر و خالقتر و آفریننده تر است؛ 
دورانی که ملتها با یکدیگر نمیجنگند؛ دستهای جنگ افروز 
عالــم - همانهایــی کــه جنگهای منطقه یــی و جهانــی را در 
گذشــته بــه راه انداختنــد و می اندازنــد - دیگــر نمیتوانند 
جنگــی بــه راه بیندازنــد؛ در مقیــاس عالــم، صلــح و امنیِت 
کامل هســت؛ باید برای آن دوران تــالش کرد. قبل از دوران 
مهدی موعود، آســایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در 
روایات، »واهَّلل لتمّحصّن« و »واهَّلل لتغربلّن« است؛ بشدت 
امتحان میشــوید؛ فشار داده میشــوید. امتحان در کجا و 
چه زمانی اســت؟ آن وقتــی که میدان مجاهدتی هســت. 
قبــل از ظهــور مهــدی موعــود، در میدانهــای مجاهــدت، 
انسانهای پاک امتحان میشوند؛ در کوره های آزمایش وارد 
میشــوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی 
و هدفِی مهدی موعود� روزبه روز نزدیکتر میشود؛ این، 

آن امید بزرگ است.      137۰/11/3۰

      دوران ُبروز تمام استعدادهای بشر
جریــان عالــم به ســمت حاکمیــت حق و به ســمت صالح 
اســت؛ این بروبرگرد هم ندارد... همه انبیا و اولیا آمده اند 

تا انسان را به آن بزرگراه اصلی ای سوق دهند که وقتی وارد 
آن شــد، بدون هیچ گونه مانعی تمام اســتعدادهایش 
میتواند ُبروز کند. انبیا و اولیا این مردم گم گشــته را مرّتب 
از این کوه و کمر و دشــتها و کویرها و جنگلها به سمت این 
راه اصلــی ســوق دادند و هدایت کردند. هنوز بشــرّیت به 
نقطــه شــروع آن صراط مســتقیم نرســیده اســت؛ آن در 

زمان ولیعصر � محّقق خواهد شد.      137۹/۹/12

     استفاده از برکات زمین بدون خسارت
دوره ولّی عصــر �، دوره آغــاز زندگی بشــر اســت؛ دوره 
پایان زندگی بشــر نیســت. از آن جا حیات حقیقی انســان 
و ســعادت حقیقــی ایــن خانــواده عظیــم بشــری تــازه 
شــروع خواهد شــد و اســتفاده از برکات این کــره خاکی و 
اســتعدادها و انرژیهای نهفته در این فضا، برای انسان - 
بدون ضرر، بدون خســارت، بدون نابــودی و ضایع کردن 

- ممکن خواهد شد.      137۹/12/24

     جهانی بدون زورگویی 
»مــا منتظریــم«، یعنــی ایــن امیــد را داریم که بــا تالش 
و مجاهــدت و پیگیــری، ایــن دنیایــی کــه بــه وســیله ی 
دشــمنان خــدا و شــیاطین، از ظلمــات جــور و طغیان و 
ضعیف کشــی و نکبــت حاکمیــت ســتمگران و قلدران و 
زورگویــان ُپرشــده اســت، در ســایه ی تــالش و فعالیت 
بی وقفه ی ما، یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در 
آن، انسانیت و ارزشهای انسانی محترم است و ستمگر و 
زورگو و ظالم و قلدر و متجاوز به حقوق انســانها، فرصت 
و جایــی بــرای اقــدام و انجام خواســته و هــوی و هوس 

خود، پیدا نخواهد کرد.      13۶۹/12/11

     تحقِق کامل تمدن اسالمی 
تمّدن اســالمی به صورت کامــل در دوران ظهور حضرت 
بقیــةاهَّلل � اســت. در دوران ظهــور، تمــّدن حقیقــی 
اســالمی و دنیــای حقیقــی اســالمی بــه وجــود خواهد 
آمد. بعضی کســان خیــال میکننــد دوران ظهور حضرت 
بقیــةاهَّلل، آخِر دنیاســت! من عرض میکنــم دوران ظهور 
حضرت بقیةاهَّلل، اّوِل دنیاست؛ اّوِل شروع حرکت انسان 
در صراط مستقیم الهی است؛ با مانع کمتر یا بدون مانع؛ 
با ســرعت بیشــتر؛ با فراهم بــودن همه ی امکانــات برای 
ایــن حرکت. اگر صراط مســتقیم الهی را مثــل یک جاده ی 
وســیع، مســتقیم و همواری فرض کنیم، همــه ی انبیا در 
این چند هزار ســال گذشته آمده اند تا بشر را از کوره راهها 
بــه ایــن جــاده برســانند. وقتی به این جاده رســید، ســیْر 
تندتر، همه جانبه تر، عمومی تر، موفق تر و بی ضایعات یا 
کم ضایعات تر خواهد بود. دوره ی ظهور، دوره ای اســت 
که بشــرّیت میتواند نفس راحتی بکشد؛ میتواند راه خدا 
را طــی کند؛ میتوانــد از همه ی اســتعدادهای موجود در 
عالم طبیعت و در وجود انســان به شکل بهینه استفاده 

کند.      137۹/7/14 

مروری بر خصوصیات دوران ظهور و حکومت مهدوی؟جع؟

حاکمیت توحید و عدالت
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دوراِن ظهــور حضرت مهدی ؟س؟ را آغــازی برای زندگی حقیقی بشــر می دانند. »خط حزب اهلل« به مناســبت ســالروز آغاز امامِت 

امام زمان ؟جع؟ خصوصیات دوران ظهور و حکومت مهدوی و ثمرات آن را براساس بیانات رهبر انقالب بازخوانی می کند.
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چالش اصلی همه ی تحوالت بزرگ اجتماعی - از جمله انقالبها - 
صیانت از جهت گیریهای اصلی این انقالب یا این تحول اســـت. این 
مهمترین چالش هر تحول عظیم اجتماعی است که هدفهائی دارد 
و به ســـمت آن هدفها حرکت و دعوت میکند. این جهت گیری باید 
حفظ شـــود. اگر جهت گیری به سمت هدفها در یک انقالب، در یک 
حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقالب به ضد 
خود تبدیل خواهد شد؛ در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد 
کـــرد... برای اینکه این جهت گیـــری غلط و این انحراف اتفاق نیفتد، 
احتیاج به شـــاخصهای معینی هســـت. باید ســـر راه، شاخصهائی 
وجود داشـــته باشـــد... خود امام برجســـته ترین شاخصهاست؛ 
رفتار امام، گفتار امام. خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، 
تدوین شده است. وصیتنامه ی امام آشکارا همه ی مافی الضمیر 

امام را برای آینده ی انقالب تبیین میکند.       13۸۹/3/14

امام خمینی�
شاخص صیانت از مسیر انقالب است 

خطبه های انقالب  

ایمان و جهاد، 
شرط پیروزی در امور زندگی است

به رسم آیه ها  

در روایـــات مـــا وارد اســـت کـــه مؤمنین بـــا یکدیگـــر تراحم و 
تعاطـــف دارنـــد؛ یعنـــی بـــه هم رحـــم میکننـــد و بـــا یکدیگر 
عطوفـــت میورزنـــد. این یک وظیفه اخالقی اســـت و این امر 
در پیشـــرفت و بنـــای اجتماعـــی مـــا تأثیـــر دارد. بـــه هم رحم 
کنیـــد. مـــردم به هم رحم کننـــد تا خدا هم به آنهـــا رحم کند. 
وقتـــی که در دِل مردم نســـبت بـــه یکدیگر تّرحم و عطوفت و 
ُحســـن ظن و محّبت هســـت، فضای جامعه، فضای بهشـــت 
میشـــود. آن گاه کـــه در دِل افـــراد، با انگیزه های سیاســـی یا 
شـــخصی، کینه، بددلی و ســـوءظن وجود داشـــته باشـــد، 
فضـــای جامعه فضایی تاریک و تلخ میشـــود. با هم همکاری 
کنیم، به هم کمک کنیم، نســـبت به یکدیگر گذشـــت داشـــته 

باشـــیم.         13۸1/1/16

در همـــه ی این مســـائلی که ما با آنهـــا مواجهیم... میتوان پیروز 
شـــد به کمـــک همین چند عامـــل: یعنی مجاهـــدت در راه خدا 
و عمـــل جهـــادی، اخالص هَّلل، عزم راســـخ، ابتـــکار عمل و امثال 
ُکم 

ُّ
ُدل

َ
ذیـــَن آَمنوا َهل ا

َّ
َها ال ّیُ

َ
اینهـــا؛ این تصریح قرآن اســـت...  یا ا

لیٍم * ُتؤِمنوَن ِباهَّلَلِ َوَرســـوِلِه َو 
َ
َعلـــی ِتجـــاَرٍة ُتنجیُکم ِمن َعذاٍب ا

ُکم ِان 
َ
نُفِسُکم ذِلُکم َخیٌر ل

َ
مواِلُکم َوا

َ
ُتجاِهدوَن فی َسبیِل اهَّلَلِ ِبا

ُکم ُذنوَبُکـــم َو ُیدِخلُکم َجّناٍت َتجری ِمن 
َ
موَن * َیغِفر ل

َ
ُکنُتـــم َتعل

 فی َجّناِت َعدٍن ذِلَک الَفوُز الَعظیُم 
ً

َبة َتحِتَها ااَلنهاُر َوَمســـاِکَن َطِیّ
ریب؛)1( اگر این ایمان و این 

َ
تٌح ق

َ
خرى ُتِحّبوَنها َنصٌر ِمَن اهَّلَلِ َو ف

ُ
* َو ا

جهاد و امثال اینها وجود داشته باشد، مسئله فقط این نیست 
که خدا شما را خواهد آمرزید، نه؛ پیروزی ]یعنی[  آن چیزی را که 
دنبالش هســـتید، خدای متعال به شـــما هدیه خواهد داد؛ ]در 
آیه[ ندارد در جنگ، ]بلکه[ در همه چیز؛ مخصوص جنگ نظامی 
 نیســـت؛ در همه ی امور زندگی این  جوری اســـت.        14۰1/3/4

1-  ســـوره صف، آیات 10 تا 13

با تّرحم و عطوفت
 فضای جامعه بهشتی می شود

درس اخالق  

هرجا  مقاومتی هست، آن را از طریق منفعل کردن 
ُخـــرد کنند. انفعال در مقابل دشـــمن، غلط ترین 
کار و بزرگترین اشـــتباه اســـت. دشـــمن را از لحاظ 
دشـــمنی، باید به حساب آورد؛ یعنی در مقابل او، 
او را حقیر نشـــمرد و در برابرش آماده بود و دفاع 
کرد؛ اما از دشمن نباید حساب برد، نباید تحت تأثیر 
قرار گرفت و نباید در مقابلش منفعل شد. دشمن 
میخواهد جوامع را منفعل کند.«      137۶/2/17 

   از دروغ پراکنی تا یأس آفرینی
توطئـــه خطرنـــاک و نقشـــه پیچیده دشـــمن در 
سال های اخیر، برای تغییر در دستگاه محاسباتی 
و شـــناختی جامعـــه و مســـئوالن، به ویـــژه مردم 
به عنـــوان بدنـــه انقالب و نظام، با شـــدت و حجم 
عجیبی دنبال می شود. هدف نهایی این عملیاِت 
تحریف و دروغ و بن بست نمایی هم، چیزی نیست 
جز وادارکردن ملت به قبول شکســـت و انفعال و 
تســـلیم در برابر آنهایی که برای تالفی مرگ بار این 
مقاومت چهل وچندساله، لحظه  شماری می کنند.
یکی از برجســـته ترین ترفندهای دشـــمن در این 
مســـیر، القـــای آینده ای مبهـــم و حتـــی تاریک، با 
دســـتاویز قرار دادن مشکالت کشور است: »القاء 
بی آینده گـــی، بن بســـت و اینکه مســـئوالن اداره 
کشـــور را بلد نیستند، از جمله کارهای بدخواهان 
ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا 
ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به تالش ها 
و برنامه ریزی های مســـئوالن بی اعتقاد یا بدبین 
کنـــد، چه بداند و چه نداند به ســـود دشـــمن کار 

می کند.«      14۰1/3/31 

   دفاع مقدس؛ تجربه ماندگار مقاومت ایرانیان 
ایـــن بن بســـت نمایی و القای ناامیـــدی برای حل 
مشـــکالت، در حالی با قدرت تبلیغی و رســـانه ای 
پمپاژ می شود که مردم ایران اسالمی، تجربه های 
ماندگاری از بن بست شکنی را پشت سر گذاشته اند. 
جنگ تحمیلی هشت ســـاله، نمونه بارز و ماندگار 
این تجربه اســـت: »رزمندگان ما در شـــرایطی وارد 
میدان رزم شـــدند که بر اساس محاسبات عادی، 
امیـــدی بـــه پیروزی وجود نداشـــت، امـــا در اثر آن 
مجاهدت های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری 
اسالمی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و 
این یعنی در ســـخت ترین شرایط نیز باید به کمک 

الهی و همت خود امیدوار بود«      14۰1/3/31 
طراحان این عملیاِت بن بست نمایی و امیدسوزی، 
دائمـــًا از یک ابزار ُبرنده و خطرناک بهره می برند که 
از جنس دروغ گویی و دروغ پراکنی اســـت و آن هم 
عبارت است از: »تحریف« واقعیت های موجود در 
کشور و بیرون از کشور. این ترفند، شامل تحریف 
حقایـــق تاریخـــی، تحریف واقعیت هـــای موجود 
در نظـــم جهانی، تحریـــف ماهیت بازیگـــران غّدار 
در مناســـبات جهانی، تحریف ریشـــه های واقعی 
مشـــکالت کشور به ویژه معضالت اقتصادی و نیز 
تحریف آن چیزی اســـت که در بخش های مختلف 
کشـــور جریـــان دارد و گاهی آنقدر ایـــن دروغ ها و 
تحریف ها پرحجم و وســـیع منتشر و القا می شود 
که برای خواص و نخبگان کشـــور هم، امر مشتبه 

می شود!

»به موازات تحریم دشمن، یک جریان تحریف هم 
وجود دارد: تحریف حقایق، واژگونه نشـــان دادن 
واقعیات؛ چه واقعیات کشـــور مـــا، چه واقعیات 
مرتبط با کشـــور ما... اگر جریان تحریف شکســـت 
بخـــورد، جریـــان تحریم قطعًا شکســـت خواهد 
خـــورد، زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده هاســـت«    

 13۹۹/5/1۰   
این عملیات پیچیده بن بست نمایی، دروغ ، تحریف 
و باالخره ناامیدی، در شرایطی دنبال می شود که 
دشـــمن، تولید ناامنی و اختالف در میان اقشـــار 
مختلف جامعه و ایجاد تفرقه و تشتت را لحظه ای 
از دستور کار خود خارج نمی کند و برای این کار هم، 
هر واقعه بزرگ و کوچکی را دستاویزی برای ناامنی 

جامعه قرار می دهد.
تجربه حدود چهل وچهارساله ملت ایران در مسیر 
صیانت از آنچه با تقدیم خون فرزندانشان به دست 
آورده اند، نشـــان داده اســـت که هرگاه مســـائل 
داخلـــی ایـــن کشـــور، میدانی برای جـــوالن دادن 
امپراطوری اقتصادی و سیاسی و رسانه ای دشمن 
شده است، دود این فتنه بیش و پیش از هر جناح 
و گروهی، به چشم مردم به عنوان صاحبان اصلی 
این کشور رفته و البته خود این مردم بوده اند که 
بـــا درک واقعیت ها، نجیبانه و با بصیرت به میدان 
آمـــده و نقشـــه دشـــمن را نقش بـــرآب کرده اند؛ 
الگویی از کنشگری سیاسی و انقالبی که همچنان 

نجات بخش این سرزمین، از دل بحران هاست.

   فصل »تبیین« حقایق، در جنگ اراده ها
انقالب اســـالمی ایران، مدتی است که گام در چله 
دوم خود گذاشته و با اتکا به تجربه گرانسنگی که 
از گام نخســـت خود به دســـت آورده است، تالش 
می کنـــد تا با رفـــع نقاط ضعف و کاســـتی ها و نیز 
تقویت نقاط قوت و دستاوردها، هندسه جدیدی 
از قدرت را بر مبنای آرمان های الهی انقالب اسالمی 
شکل دهد و به سوی آینده ای روشن حرکت کند.

در این مسیر و در شرایطی که مواجهه قدرت های 
زورگو و فاســـد جهانی با مردم ایران و انقالبشـــان، 
پیچیده تر و چندالیه تر از قبل شده و این مواجهه بر 
پایه جنگ اراده ها و شناخت ها طراحی شده است، 
درک دقیق از اجزا و ترفندهای عملیات دشمن، در 
جنگ شـــناختی و طراحی مدل های دقیق  و ظریف 
و کاربردی برای مقابله با آن، ضرورتی انکارناپذیر و 

حیاتی است. 
در این میان، عالوه بر مسئوالن بخش های مختلف 
به عنـــوان کارگـــزاران نظام اســـالمی، مســـئولیت 
ســـنگینی بر دوش جوانان نخبه انقالبی است تا  با 
درک سریع و دقیق صحنه جنگ اراده ها و اجزای آن 
و »تبییـــن« حقایق برای جامعه، به تقویت امید در 
میان مردم و حرکت به سوی آینده ای روشن کمک 
کنند تا روزبه روز عرصه برای جوالن طراحان توطئه 
شـــوم امیدزدایی تنگ تر شـــود: »هیچ بن بست و 
مشـــکل غیر قابل حلی در کشـــور وجود ندارد و ما 
بـــه فضـــل الهی و با عزم و اراده مردم و مســـئوالن، 
و با اســـتفاده از ظرفیت بی بدیل جوانان و نخبگان 
توانمنـــد ایـــراِن عزیز و با فعال کـــردن ظرفیت ها و 
منابـــع ممتاز کشـــور، یقینًا بر مشـــکالت درونی و 

تحمیلی فائق خواهیم آمد«      13۹7/7/1۹

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     آیـــا بـــرای تعییـــن مقدار حق شـــارژ یا 
چگونگـــی مصـــرف آن، رضایت همه ســـاکنان 

شرط است؟
جواب:  این موضوع تابع کیفیت قرارداد ساکنان 
آپارتمـــان و میـــزان اختیارات تفویض شـــده به 
مدیر خواهد بود. پس، اگر وضع سایر مقررات با 
موافقت اکثر ســـاکنین انجام می شود، در مورد 

سؤال نیز رضایت اکثریت کافیست.

حکم شرعی چگونگی تعیین میزان 
و  مصرف حق شارژ ساختمان

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

مــا بایــد و نســلهای آتیــه باید متوجه باشــند که 
این اســالم را حفظش کنند، در زیر پرچم     اســالم 
مجتمع بشــوند. و اســالم همه چیز دارد؛ اسالم 
هــم دنیــا دارد، هــم آخــرت دارد، اســالم     همــه 
ُبْعدها را نظر به آن دارد. حکومت اســالمی مثل 
حکومتهای دیگر نیست که فقط به     یک ُبْعد نظر 
داشته باشند.  اسالم که می خواهید زنده کنید 
البتــه فــداکاری مــی خواهد،     بدون فــداکاری که 
نمی شــود آدم یک اســالمی را زنــده کند. همین 
فــداکاری بــود کــه در صــدر     اســالم خــود پیغمبر 

اسالم و اولیای اسالم کردند.   135۹/۸/2۶

خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم را داد، این 
الهام را کرد که سرنوشــت انقالب را بســپرد دســت 
جوانها؛ نه فقط جوانهای آن روز. وقتی جوانها وارد 
میدان شــدند، این امانتی را که دســت آنها سپرده 
شده است، این اعتمادی را که به آنها شده است، 
دست به دســت در طــول زمــان به یکدیگر منتقل 
میکننــد؛ و همیــن اّتفاق افتاده اســت... روحّیه ی 
امــروز جوانهــای مــا همــان روحّیــه ی جوانهــای 
آن وقــت اســت؛ بــا این تفــاوت که آنهــا آن وقت در 
وســط کــوره ی انقــالب بودند، امروز آن ]شــرایط[ 
نیست، درعین حال آن روحّیه هست. تفاوت دیگر 
اینکــه بصیــرت و آگاهی و تجربه ای که جوانهای ما 
امروز دارند، آن روز وجود نداشــت؛ یعنی ما پیش 
رفته ایم. امام سرنوشــت انقالب را ســپرد به شــما 
جوانها؛ و هر مجموعه ی جوانی، هر نسلی، وقتی از 
جوانی پا میگذارد به میانسالی، در واقع این امانت 
را تحویل میدهد به نســل جوان بعد از خودش و 

این سلسله تمام نشدنی است.       13۹5/۹/3

زنده کردن اسالم 
نیازمند فداکاری 

است

جوانان 
امانت داران انقالب اسالمی هستند 
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امام حسن عسگری�یک الگوی عالی برای جوانان است

مناسبت  

خانواده  

مدیر خانواده زن است، محوِر کانوِن خانواده 
زن است، مهم تر از همه ی مشاغل زن، مادری، 
است.  سکینه  و  آرامش  ایجاد  و  همسری 
مایه ی  یها؛ 

َ
ِال ِلَیسُکـَن  َزوَجها  ِمنها   

َ
َجَعل َو 

سکونت و آرامش است؛ این خصوصّیت زن 
در اسالم است... البّته به بانوان محترم ایرانی 
و مسلمان و مؤمِن به این مفاهیم اسالمی و 
قرآنی، توصیه میکنیم که اینها را حفظ کنند، 
مثل  آفتهایی  از  بدهند؛  افزایش  روز به روز 
اسراف، مثل چشم وهمچشمی های منفی 
-مثل رقابتهای منفی، مثل الگو گرفتن از زن 
منحرف غربی- پرهیز کنند؛ مراقب خودشان 
ما  کشور  در  امروز  مسلمان،  زن  باشند. 
سرافراز است. زن ایرانی این امتیاز را دارد که 
 فرهنگی دارد و تحت تأثیر 

ّ
هوّیت مستقل

دیگران قرار نمیگیرد؛ این را باید در خودتان 
حفظ کنید.    13۹۶/12/17

مورد  در  داده  گزارشی  یک  ]میالدی [   2۰15 در  یونسکو 
چشم انداز علم تا سال 2۰3۰؛ در این گزارش میگوید ایران 
به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور 
است. بله، اقتصاد دانش محور که بنده این همه تأکید میکنم 
ر بود؛ تحریم به ایران 

ّ
به خاطر این است. میگوید »تحریم مؤث

به طور غیر مستقیم کمک کرد که به این فکر بیفتد که بایستی 
اقتصاد را دانش محور کرد«. گزارش یونسکو میگوید که 
اولوّیتهای ایران در زمینه ی مسائل علمی، سلول های بنیادی 
انرژی است،  است، هسته ای است، هوافضا است، تبادل 
فّناوری اّطالعات است. همه ی اینها را دارند در زیر ذّره بین 
داریم  ما  که  کارهایی  این  میکنند.  نگاه  میکنند،  مطالعه 
انجام میدهیم کارهای مهّمی است. خب دانشجوی ما اینها 
را باید بداند؛ وقتی دانست احساس هوّیت میکند، احساس 
ق 

ّ
شخصّیت میکند و به خودش، به ایرانی بودنش، به متعل

به انقالب بودنش افتخار میکند.        13۹5/3/2۹ 

زن، محوِر خانواده است پیشرفت های اقتصاد دانش بنیان ایران 
افتخارآمیز است 

 در جامعه ی اسالمی اجازه داده نمیشود و نباید داده بشود که در مأل عام، کسانی به حیثیتهای دینی مردم 
اهانت کنند و آن را هتک نمایند. چه مرکزی باید جلوی اینها را بگیرد؟ نیروی انتظامی. در جامعه ی اسالمی اجازه 
داده نمیشود و نباید داده بشود که از مقررات زیستی و شهری و روستایی و صحرایی جمهوری اسالمی تخلف 
انجام بگیرد؛ کسانی فضا را مخدوش کنند و سالمت فضا را از بین ببرند. چه مرکزی باید جلوی اینها را بگیرد؟ 
نیروی انتظامی. در جامعه ی اســـالمی و نظام اســـالمی، هر آنچه که طبق قوانین شـــرعی و قوانین مجلس 
شورای اسالمی و مقررات رایج کشور، در بخش آشکار زندگی مردم - خفا، کار دیگران است - ممنوع است و 
مجاز نیســـت که تحقق پیدا کند، اگر دیده شـــد، دســـت قوی و قدرتمندی باید بیاید و جلوی این قانون شکنی 

را بگیرد. آن چیست؟ دست نیرومند نیروی انتظامی.        137۰/11/2          |          13 مهرماه، روز نیروی انتظامی گرامی باد

عکس نوشت  

حضور فرمانده کل قوا در مراسم هفدهمین دوره دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی،13۸6/۸/16

امـــام حســـن عســـگری� می توانـــد الگوی همه ی مؤمنـــان، بخصوص جوانان باشـــد. ایـــن امامی که 
موافقـــان، شـــیعیان، مخالفـــان، غیر معتقدان، همه، شـــهادت دادند و اعتراف کردنـــد به فضل او، به علم 
او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شـــجاعت او در مقابل دشـــمنان، به صبر و اســـتقامت او در 
برابر ســـختیها، این انســـان بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال 
داشـــت. در تاریخ پرافتخار شـــیعه، این نمونه ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با 
آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال 
داشـــت؛ این میشـــود الگو؛ جوان احســـاس میکند یک نمونه ی عالی در مقابل چشم دارد.        13۹۰/12/1۰  

نیروی انتظامی دست قوی و نیرومند مقابل قانون شکنان است 

با افتخار ایرانی  


