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دوران دخالت بیگانگان در 
منطقه تمام شده است

برای حضور در فضای مجازی 
خودتان را مجهز کنید
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ارتـش در دوران هشـت سـاله جنگ تحمیلـی نشـان داد که رکـن رکینی بـرای دفـاع از مرزها و اسـتقالل کشـور اسـت. شـهدای ارتـش، ماجراهای جنگ 
تحمیلی، حضـور نیروهـای مختلـف ارتـش در عرصه جنـگ - نیـروی هوایی یک طـور، نیـروی زمینی یـک طـور، نیـروی دریایی یـک طـور - و نقش عظیم 
اینهـا در طول این مـدت در دفـاع از ایـن مرزها، کـه نمی گویم هیچ انسـان با انصـاف؛ حّتی انسـانی که چشـم دارد و نـگاه می کند، نمی توانـد منکر این 

نقش عظیـم شـود.   76/1/27

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرای تهران 

نقش عظیم شهدای ارتش از اول انقالب تاکنون          |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سرلشکر مسعود منفرد نیاکی 
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امام می فرمودند کارتان طوری باشد که 
بتوانید به مردم بگویید

نهضت کمک مؤمنانه جلوه ای
 از ظرفیت های عظیم ملت ایران
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وقتی شیعه دوباره احساس هویت کرد

سنت های غلط را کنار بگذارید
بازخوانی 8 مطالبه  رهبر انقالب درباره مسئله ازدواج

رهبــر انقــالب در دیــدار اخیر بــا نماینــدگان مجلس شــورای 
اسالمی 8 مســئله ی کلیدی و اولویت دار کشور را برشمردند 
و بــه نماینــدگان توصیــه کردند کــه به ایــن مســائل بیش از 
مســائل فرعی و درجه دو توجه کنند. یکی از این 8 مســئله ی 
کلیدی کشــور، مســئله ازدواج جوانان بود که پیش از این نیز 

رهبر انقالب خطاب بــه مردم و البته مســئولین توصیه هایی 
برای کاهش مشــکالت و آســیب های ایــن حوزه داشــته اند. 
خط حــزب اهلل به مناســبت ســالروز ازدواج آســمانی حضرت 
صدیقــه ی طاهــره  و امیرالمؤمنیــن )( برخــی از همیــن 

توصیه ها را مرور می کند.
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شهادت: 64/5/5  

رهبر انقالب: قطعًا ضربه متقابل را
 به آمریکایی ها خواهیم زد

انسان 250 ساله |  3
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

جمعــه 13 دی 98، ســاعت 1:20 دقیقــه  سخن
بامــداد، بزرگراه منتهی به فــرودگاه بغداد، هفتـه

شاهد عملیات تروریستی بزدالنه ای بود که 
دوران جدیــدی از تحــوالت پی درپــی را در 
منطقه ی غرب آسیا رقم زد. با شنیدن خبر شهادت سردار 
دل هــا حاج قاســم ســلیمانی، نه تنهــا ملت ایــران بلکه 
منطقه و فضای جهانــی در بهت و حیرتی تکرارنشــدنی 
فرورفت. خبر، آنچنان غیرمنتظــره و اعجــاب آور بود که 
کســی باور نمی کرد که یکــی از محبوب تریــن چهره ها و 
شخصیت های ملی ایران را آن هم در حالیکه »میهمان« 
کشورهمســایه بوده مورد هدف ترور قــرار دهند. هنوز 
ساعاتی از این جنایت بزرگ نگذشته بود که ابتدا پنتاگون 
در بیانیه ای رســمًا اعــالم کرد کــه رئیس جمهــور آمریکا 
دســتور مســتقیم این عملیات تــرور را داده و البته خوِد 
ترامپ هــم در مواضع بعــدی اش با تاکید مجــدد بر این 
موضــوع، مســئولیت کامــل ایــن جنایــت بی ســابقه را 

پذیرفت.
در این سوی میدان اما با آسمانی شدن سردار پرافتخار 
اسالم و شــهادت او به دست شــقی ترین افراد بشر، این 
احساســات و عواطِف ملت ایران بود که بــا این تعدی و 
دشــمنِی علنــی و رودررو، جراحتی عمیق برداشــته بود؛ 
این جنایت هولناک دل ها را سوزانده بود و همین دل ها 
الجرم به التیام و بازیابی آرامش و ســکینه اجتماعی نیاز 

داشت.
با انتشار پیام رهبر انقالب در همان ساعات اول، دل های 
آتش گرفته به مشــت های گــره زده بــدل شــد: »انتقام 
سختی در انتظار جنایتکارانی اســت که دست پلید خود 
را به خون او و دیگر شــهدای حادثه ی دیشــب آلودند.« 
حضورمیلیونی و فریاد رســای ملت های مسلمان ایران 
و عراق، نشــان داد که لحظه شــماری برای تحقق انتقام 
ســخت، فکر و ذهــن همــه ی عالقمنــدان و دلــدادگان 
به حــاج قاســم و جبهــه ی مقاومت اســالمی را پــر کرده 
اســت. این انتقام ســخت اما دفعــی و یکباره بــه وقوع 
نمی پیوســت بلکه در گام هایی محکم اســتوار و توأم با 
منطق و عقالنیت برنامه ریزی شــده بود و هنــوز هم در 

حال اجراست:
گام اول. این یک سیلی بود انتقام چیز دیگری است

شــش روز بعــد و در اولیــن ســاعات روز نوزدهــم دی، 
موشــکباران پایگاه نظامی عین االســد که کارشناسان 
نظامی از آن به عنوان یک شهر نظامی و یکی از اصلی ترین 
پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه یــاد می کردند، تیتر 
رســانه های جهــان را بــه خــود اختصــاص داد. در اولین 
ســاعات پــس از این اقــدام متقابل ایــران، رهبــر انقالب 
در دیدار مردم قم کــه به صورت زنده از رســانه  ها پخش 
می شــد اعالم کردند کــه ایــن صرفًا یک ســیلی بــوده و 
موضوِع اصلی انتقام ســخت، خــروج آمریــکا از منطقه 

است.
اگرچــه دروغ گویی رئیس جمهــور آمریکا مبنــی بر اینکه 
آســیب جدی ای در این حمله ی موشــکی به تاسیسات 
و نیروی انسانی مستقر در این پایگاه وارد نشده با هدف 
بی اهمیــت نشــان دادن این حملــه ی موشــکی انجام 
گرفت بتدریج اما اخبار تلفات نظامیــان آمریکا و تصاویر 
خســارات وارده نشــان داد که ضربه ی نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران کاری بوده و امــکان پنهان ســازی آثار و 

شواهد آن وجود ندارد.

رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعــه تهران نیز ضمن 
تعیین موضوعات اصلی و فرعی در این حوادث پی درپی، 
درباره ی پاسخ کوبنده و قدرتمندانه ی سپاه در حمله ی 
ر 

ّ
موشــکی به عین االســد تاکید کردند که »ضربه ی مؤث

نظامی بود اّما مهم تر و باالتر از ضربه ی نظامی، ضربه ی 
حیثّیتی بــود، ضربــه  به هیبــت ابرقدرتــِی آمریکا بــود... 
ضربه به ابّهت آمریکا بود؛ این ضربه با هیچ چیزی جبران 

نمی شود.« 98/10/27
گام دوم. ضربه متقابل در راه است

این بار در آخرین روز تیر 99 »میهمان« دیگری راهی کشور 
همســایه )ایران( بود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عــراق کــه پــس از فرازونشــیب های طوالنــی در عــراق 
وکشمکش های بر سر استقرار دولت، انتخاب شده بود، 
در اولین سفر خارجِی خود به ایران آمده و با رهبر انقالب 
دیدار داشت. رهبر انقالب در این دیدار درباره ی شهادت 
شــهید ســلیمانی کلیدواژه ی »ضربت متقابل« را به کار 
بردند: »آنها میهمان شــما را در خانه ی شــما کشتند و 
صریحًا به این جنایت اعتراف کردند... جمهوری اسالمی 
ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعًا 
ضربه ی متقابــل را به آمریکایی ها خواهــد زد.« 99/4/31  
به عقیده ی کارشناســان نظامــی، »ضربت متقابــل« از 
باالتریــن ســطوح کنش گــری قدرت هــای منطقــه ای و 
بین المللی اســت که هزینه ی هرگونه تعــدی و حمله ی 
بعدی را به باالترین میزان ممکن می رساند، به طوری که 
متجاوزین را از تــداوم اقدامات خصمانــه در آن حوزه ی 

درگیری باز می دارد. 
به کارگیری راهبرد ضربه ی متقابــل نیز البته یک برنامه ی 
جدید نیست بلکه سابقه ای بیش از چهل ساله در تاریخ 
انقالب اسالمی دارد که رهبر انقالب در مواضع متعددی 
از آن نام برده اند: "ضربت متقابل دانشــجویان پیرو خط 
امام در تسخیر النه ی جاسوســی یک سال پس از کشتار 
دانش آمــوزان و دانشــجویان در 13 آبــان 57 توســط 
مــزدوران آمریــکا در رژیــم پهلــوی" "آمادگی نظــام برای 
برخورد سخت و خشن با دولت سعودی در پی حادثه ی 
دردناک منا در سال 94" "توقیف متقابل کشتی متخلف 
انگلیســی در مقابــل توقیــف بی دلیــل کشــتی ایرانــی"   
"ساقط کردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به دلیل 
تجاوز به محدوده ی سرزمینی ایران" تنها نمونه هایی از 
این ضربت متقابل بوده اند که همه و همه ارتقای امنیت 

و آرامش کشورمان را در پی داشته اند.
تا آنجــا کــه در بیانیــه ی گام دوم انقالب اســالمی نیز این 
چنین بر راهبرد ضربت متقابل تأکید شــده که: »انقالب 
ت ایران، قدرتمند اّما مهربان و باگذشــت و 

ّ
اســالمی مل

حّتی مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی 
که مایه ی ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، نشده 
اســت. در هیچ معرکه ای حّتی با آمریکا و صّدام، گلوله ی 
یک نکــرده و در همه ی موارد، پــس  از حمله ی 

ّ
اّول را شــل

دشمن از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم 
فرود آورده است.« این بار نیز ضربت متقابل دیگری در راه 
است. از طرفی تناســب ضربت متقابل با میزان دشمنی 
طرف مقابل -که به اوج خود رســیده- یکی از بدیهیات 
این راهبرد مهم و اثرگذار است، چشم در مقابل چشم و 
جان در مقابل جان؛  از طرف دیگر نباید فراموش کرد که 
این ضربت متقابل بخشی از پروژه ی انتقام سخت است 

که هدف نهایی آن اخراج آمریکا از منطقه خواهد بود. 

انقالب اسالمی 
ت ایران، 

ّ
مل

قدرتمند اّما مهربان 
و باگذشت و حّتی 

مظلوم بوده است. 
مرتکب افراط ها 
و چپ روی هایی 

که مایه ی ننگ 
بسیاری از قیام ها 

و جنبش ها است، 
نشده است. در 

هیچ معرکه ای حّتی 
با آمریکا و صّدام، 

گلوله ی اّول را 
یک نکرده و در 

ّ
شل

همه ی موارد، پس 
 از حمله ی دشمن 

از خود دفاع کرده و 
البّته ضربت متقابل 
را محکم فرود آورده 

است.
)بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی 

)22/11/97

چشم در مقابل چشم

سخن هفته
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بی توجهی به ازدواج تبعات سختی 
به همراه دارد

جوان هـا  ازدواج  مسـئله  ى 
مسـئله  ى مهمـی اسـت. مـن از 
ایـن بیـم دارم که نـگاه بی  تفاوت 
نسـبت به مسـئله  ى ازدواج - که متأسـفانه 
امـروز کـم و بیش ایـن نـگاه بی  تفـاوت وجود 
دارد - در آینـده تبعات سـختی را براى کشـور 
به  وجـود بیـاورد... انگیـزه بـراى ازدواج، بایـد 
تبدیـل بشـود بـه یـک اقـدام عملـی؛ یعنـی 

ازدواج باید تحقق پیدا بکند. 93/5/1

جهیزیه های سنگین  ازدواج را 
مشکل می کند 

من بــه همه ی مــردم در سراســر 
کــه  می کنــم  توصیــه  کشــور 
ازدواج ها را آسان کنند.  بعضی ها 
ازدواج را مشــکل می کنند. مهریه های گران و 
مشــکل  را  ازدواج  ســنگین  جهیزیه هــای 
می کند... خانواده ی پسرها توقع جهیزیه های 
سنگین بکنند. خانواده ی دخترها برای چشم 
هم چشمی دیگران جهیزیه ها را و تشریفات را و 
مجالس عقد و عروسی را رنگین تر بکنند. چرا؟ 
اثر این را می دانید چیســت؟ اثر ایــن کارها این 
اســت که دخترهــا و پســرها بــدون ازدواج در 
خانه هــا می مانند، کســی جــرأت نمی کند به 

ازدواج نزدیک شود. خطبه ی عقد 73/9/2 

ســنت هاى غلــط در مــورد ازدواج را 
شماها نقض کنید 

بعضـی از تصـورات و سـنت هاى 
غلـط در مـورد ازدواج وجـود دارد 
که اینها دست  وپاگیر است، مانع 
از رواج ازدواج جوان هـا اسـت؛ این سـنت ها را 
جوانیـد،  کـه  شـما  کـرد.  نقـض  عمـًا  بایـد 
مطالبه  گریـد، پرنشـاطید، پیشـنهادکننده  ى 
نقـض خیلـی از عادت هـا و سـنت ها هسـتید، 
بـه نظـر مـن ایـن سـنت هاى غلطـی را هـم کـه 
بایسـتی  دارد،  وجـود  ازدواج  زمینـه  ى  در 

شماها نقض کنید. 93/5/1

به وعده ی الهی اعتماد کنید
اینکه خـداى متعـال می فرماید: 
َقـرآَء ُیغِنِهـُم اهلُل ِمن 

ُ
ِان َیکونـوا ف

یـک  ایـن  ضِله،)نـور/32( 
َ

ف
وعـده  ى الهـی اسـت؛ مـا بایـد بـه ایـن وعـده، 
آن  بـه  کـه  الهـی  وعده  هـاى  بقیـه  ى  مثـل 
وعده  هـا اطمینان می کنیـم، اطمینـان کنیم. 
ازدواج و تشـکیل خانـواده، موجـب نشـده 
اسـت و موجب نمی شـود که وضع معیشتی 
افـراد دچـار تنگـی و سـختی بشـود؛ یعنـی از 
ناحیه  ى ازدواج کسـی دچار سـختی معیشت 
اسـت  ممکـن  ازدواج  بلکـه  نمی شـود؛ 

گشایش هم ایجاد کند.93/5/1
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امام می فرمودند کارتان طوری 
باشد که بتوانید به مردم بگویید       
جمهوری اسالمی، انقالب و نظام وکارش مردمی 
اســت و مردم از ریزترین کارها مطلع می شوند؛ 
مگر چیزهانی که گفتنش مفسده ای بار بیاورد. 
در دوران جنگ چیزهائی بود که گفتنش مفسده 
داشــت؛ لیکن درغیر این امور، هرچیزی که اتفاق 
بیفتد، اول بایســتی مــردم در جریــان قــرار داده 

شوند. 
در زمان امــام )(همین طــور بود. هــر وقت بنا 
بود کاری انجام بگیرد، با ایشان مشورت می شد. 
از مطالبی که ایشان مکررًا می فرمودند، این بود 
که کاری که می کنید، طوری باشــد که بتوانید به 
مردم بگونید؛ یعنی قابل طرح برای مردم باشد. 
معیار، فهم و درک مردم از انقالب است. نظام ما 
مردمی است؛ نه نظام حزبی که ریسمان هایش 
به نقطه ای وصــل اســت و در آن نقطه، یک حزب 
نشسته و هر کاری که می خواهد، انجام می دهد؛ 
نخیر، اینجا اجزای اصلی نظام در تمام کشور، حتی 
در روستاها و شــهرهای دورافتاده و در بخش ها 
پراکنده اند. مــردم در هــر جا که هســتند، اجزای 

اصلی نظام و تعیین کننده هستند. 
اگر خدای نکرده جنگی بشــود، اینها هستند که 
باید بیایند دفاع کنند. اگر ســازندگی باشد، اینها 
هســتند که در ســازندگی باید شــرکت کنند. اگر 
حمایت از حرکتی باشــد، به وســیله ی اینها باید 
انجام بگیــرد. اگر خنثی کردن توطئه ی دشــمن 
باشد، به وسیله ی اینها باید انجام بگیرد. دشمن 
هــم کــه می خواهــد کاری انجــام دهد، چــون از 
کودتای نظامی و تهاجم خارجی مأیوس است، 
به فکر کار کردن روی ذهن همین مردم می افتد. 
آنها هم با همه ی بی اطالعی شان از مسائل ایران، 
این نکتــه را فهمیده اند کــه در ایران، همــه کاره 

مردمند.      

بعد از قطعنامه این گونه شد       
مــا در جنــگ فهمیدیــم کــه ملــت مــا یــک فرصــت 
فوق العــاده دارد؛ یــک فرصت ملــی و آن این اســت 
که مردم احســاس مســؤولیت دارند. مــردم ایران 
این گونه انــد. شــاید همــه ی مــردم دنیــا این طــور 
نباشند. بعد از قضیه ی قبول قطعنامه، که دشمن 
فرصت طلبــی می کــرد و می خواســت از موقعیــت 
ســوء اســتفاده کند، ناگهان شــما دیدید آن چنان 
جبهه ها پر شــد کــه در طــول جنــگ، کمتر ســابقه 
داشت، یا هیچ ســابقه نداشــت. بعد از قطعنامه، 
این گونه شــد. قطعنامه را کــه قبول کردیــم، عراق 
حمله کرد. مردم دیدند دشمن نارو می زند و فرصت 
طلبی می کند. ناگهان، همه احســاس مسؤولیت 
کردنــد. نگفتنــد: »دیگــر کار از کار گذشــته اســت. 
می خواســتند قبول نکنند! چرا امام قبول کرد؟!« 
می توانستند این گونه بگویند؛ اما نگفتند. این، یک 
خصوصیت ملی است و ما این را در جنگ می فهمیم؛ 
هیچ صحنــه ای مثل صحنــه ی جنگ، بــرای گزارش 

خصوصیات یک ملت مناسب نیست.      72/6/29

خاطرات رهبری

روایت تاریخی

رهبــر انقــالب در دیــدار اخیــر بــا نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی 8 مســئله ی 

کلیدی و اولویت دار کشــور را برشــمردند 
و به نمایندگان توصیه کردند که به این 

مسائل بیش از مسائل فرعی و درجه 
دو توجه کنند. یکی از این 8 مسئله ی 
کلیدی کشور، مسئله ازدواج جوانان 
بود که پیش از این نیــز رهبر انقالب 
خطاب به مردم و البته مســئولین 
کاهــش  بــرای  توصیه هایــی 
ایــن  آســیب های  و  مشــکالت 
حــوزه داشــته اند. خط حزب اهلل 

به مناســبت ســالروز ازدواج 
حضــرت  آســمانی 
و  طاهــره   صدیقــه ی 

امیرالمؤمنیــن )( برخــی 
از همیــن توصیه هــا را مرور 

می کند. 

بازخوانی 8 مطالبه رهبر انقالب درباره مسئله ازدواج

مهریه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است 
مهریه هر چه کمتر باشـد، به طبیعت ازدواج نزدیک تر اسـت، چون طبیعت ازدواج، معامله که نیسـت، خریـد و فروش که 
ع مقـدس یـک  نیسـت، اجـاره دادن کـه نیسـت، زندگـی دو انسـان اسـت. ایـن ارتباطـی بـه مسـائل مالـی نـدارد. ولـی شـار
مهریـه ای را معیـن کـرده کـه باید یـک چیـزی باشـد. امـا نباید سـنگین باشـد. بایسـتی عـادی باشـد جوری باشـد کـه همه 

بتوانند انجام دهند. خطبه ی عقد 74/5/18 

داماد بیچاره را دکان های گران قیمت نبرید 
این دختر خانم ها کــه می خواهند جهیزیه 
درست کنند، برای خرید اســباب سر عقد و 
جهیزیــه، توی ایــن دکان هــای گران قیمت 
بعضــی از جاهــای تهــران، آن محــالت گران قیمــت کــه 
معــروف اســت - نمی خواهم البته اســم بیــاورم - من 
می شناسم کجاهاست که دکان هایش معروف است به 
جنس گران، اصًا طرف آنها پا نگذارند. بروند آن جاهایی 
که معروف به گرانی نیســت. این طور نباشــد کــه داماد 
بیچاره را دنبالشان راه بیندازند برای خرید عروس و خرید 
عقد. متأسفانه از این کارها می کنند. خطبه ی عقد 72/3/19 

ع مقدس مستحب است  در شر
مهریه کم گرفته شود 

اگر چنان چه در ازدواج بحث مادیات عمده 
شــد، ایــن معاملــه ی عاطفــی و روحــی و 
انســانی تبدیل خواهد شــد به معامله ی 
مادی. این معامله های گران، این جهیزیه های سنگین، 
این چشم و هم چشمی ها و این به رخ کشیدن ثروت ها 
و پول ها - کــه برخی از افراد غافــل و بی خبر می کنند - 
ع  ازدواج را در واقع خراب می کنند. لذاســت که در شــر
مقدس مستحب است مهریه کم گرفته شود که »َمهُر 

الّسّنة« مورد نظر است. خطبه ی عقد 77/12/13

سنت های غلط را 
کنار بگذارید

انتشار برای اولین بار  
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   
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برای استقالل کشور باید 
اتحادتان را حفظ کنید                

باید اتحادتان را حفظ 
کشــورتان  تــا  کنیــد 
داشــته  اســتقالل 
شــریف  تــا  باشــد، 
باشــید. مــا اگــر ســر 
جویــن  نــان  ســفره 
داشــته باشــیم، بهتر اســت تــا در]کاخ های[بزرگ 
زندگی کنیم، ولی از آنجا دستمان به طرف دیگران 
دراز باشد. شرافت این را اقتضا می  کند. شما از رژیم 
سابق نجات پیدا کردید و هم اکنون برای عظمت و 
شرافت خودتان می جنگید لذا، با هم بسازید... یک 
ملت هست و یک کشور و یک اسالم و همۀ عالم با 
آن بد. پس برای اینکه دشمنان نتوانند کاری کنند، 

باید با هم باشید.َیُد اهللِ  َمَع الَجماَعة            60/7/1

در طــول انقــالب -از اّول انقــالب تــا دوران جنــگ 
تحمیلی تا امروز-  نمونه های [ را دیده ایم. تازه ترین 
ــی و مبتنــی بر 

ّ
نمونــه ی ایــن ظرفّیتهــای مهــّم مل

ایمان انقالبی و مذهبی، همین حضور به هنگام و 
ت در موج اّول بیماری کرونا است... 

ّ
فداکارانه ی مل

یا در نهضت کمک مؤمنانه؛ از مردم خواسته شد که 
وارد عرصه ی کمک به آحاد ضعیف جامعه بشوند. 
البّته اگر ما هم نمی گفتیــم، خود مردم وارد شــده 
بودند؛ قبل از گفتــن ما هم وارد شــده بودند، بعد 
هم به شکل فراگیر در همه ی کشور، شما دیدید چه 
کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات باارزشی به 
خانواده های ضعیف شد که در آستانه ی ماه مبارک 
رمضان، ایــن حرکت عمومــی مردم انجــام گرفت. 
اینها ظرفّیتهای معنوی کشور است، اینها چیزهای 

99/4/22 مهّمی است.  

دوران دخالت بیگانگان در منطقه تمام شده است             
آن دوران گذشت که کسانی بخواهند بیایند سرنوشــت این منطقه را با حضور نظامی خودشان تأمین کنند. ممکن است 
هنوز در بین حکام و دولتمردان این منطقه کســانی باشــند که باز هم مایل باشــند طــول موج خودشــان را تطبیق کنند با 
فرســتنده های بیگانگان؛ اما ملتها امروز بیدار شده اند. امروز ملت ها هشــیارند. امروز ملت ها می دانند که حضور نظامی و 

90/5/1 مسلح بیگانگان در هر منطقه ای ـ      نه فقط در منطقه ی ماـ  مایه ی ناامنی آن منطقه است. 

دوران زندگــی امام پنجــم، امام باقر علیه الســالم، 
به طور کامل ادامــه ی منطقــی دوران زندگی امام 
ســجاد اســت. اکنون دیگر، جمعی گــرد آمده اند و 
شیعه دوباره احساس وجود و شخصیت می کند. 
دعوت شــیعی که چند ســالی بــر اثر حادثــه کربال و 
حوادث خونین پــس از آن... متوقف مانــده بود... 
اکنون در اقطار کشورهای اسالمی، ریشه دوانیده و 
قشر وسیعی را به خود متوجه ساخته بود... اکنون 
هنگامی که امام باقر به مسجد پیامبر در مدینه وارد 
می شــود، جماعت انبوهی گــرد او را می گیرنــد و از 

مسائل فقهی سوال می کنند.         70/4/20

]امروز[ لشــکِر بی تعــداِد عظیِم دشــمنی و دشــمن به 
سمت ایمان مردم، به سمت اعتقادات مردم، به سمت 
ســالمت نْفس مردم، به ســمت عّفــت جوانان ســرازیر 
میشــود. پایگاه هــاى اینترنتــِی فراوانــی وجــود دارد که 
هدفشــان این اســت کــه عّفــت جــوان را، حیــاى جوان 
مســلمان را از بین ببرند؛ پرده ى حیــاى او را ِبدرنــد و براى 
این برنامه ریزى می کنند... ما باید خودمان را مجّهز کنیم؛ 
خیلی از ماها مجّهز نیستیم یا نمی دانیم، نه از جنبه هاى 
نرم افــزارى، نــه از جنبه هــاى ســخت افزارى... ایــن یــک 
عرصه اى است که داراى منافع بی شمار و داراى مضّرات 
بی شمار است؛ عرصه ى فضاى مجازى این جورى است؛ 
می توان از آن حّداکثر منافع را ]کســب کرد[؛ همان کارى 
که آن دشــمن می کند، شــما ]هم[ می توانید بکنید در 
جهت عکس؛ ]یعنی [ مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی 

95/6/16 را پخش کنید بدون هیچ مانع و رادعی. 

انگیزه هــای مــادی جذابنــد، خطرناکنــد. پــول چیــز 
خطرناکی است عزیزان من! ببینید امام سجاد )(در 
آن دعای مرزداراِن صحیفه ی سجادیه، که به مرزداران 
و ســربازان و مجاهدان جبهــه دعا می کنــد، از جمله ی 
دعاهایــش این اســت که پــروردگارا! یــاد مال فتــون را 
از دل این هــا ببر. ایــن تعبیر »فتــون«؛ فتنه انگیز، فقط 

در مورد مال در ایــن دعا به کار رفته؛ »المــال الفتون«. 
مال، فتنه انگیز است. فتنه همیشــه به معنای فتنه ی 
در عرصه ی اجتماع نیســت؛ بدتر از او، فتنه در عرصه ی 
دل انســان اســت. اگر راه دلبســتن به پول و بــه زندگی 
و به تشــریفات و به جاه و جالل و این ها را بــر روی دل باز 

کردید، دیگر واقعًا حد یقف ندارد.    87/3/21

وقتی شیعه دوباره احساس 
هویت کرد

مراقب فتنه گری مال در دلتان باشید
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کالم امام

روایت پیشرفتمطالبه رهبریخانواده ایرانی

عکس نوشت

انسان 250 ساله

حزب اهلل این است

نهضت کمک مؤمنانه جلوه ای 
از ظرفیت های عظیم ملت ایران

برای حضور در فضای مجازی 
خودتان را مجهز کنید

خانواده محل تأمین امنیت و 

آرامش است                 
ای بســا کســانی که خیلــی در جامعــه معتبرند؛ 
عنــوان دارنــد، رئیســند؛ امــا در خانــه شــان هزار 
مشــکل دارنــد. همــان آقایی کــه ممکن اســت 
دســتیار یا کارگــر زیــر دســت و کارمنــدش جرأت 
نکنند به او بگویند باالی چشمت ابرو، و حرف او را 
مطیعانه گوش کنند، در داخل محیــط خانواده 
ممکن اســت مدعی داشــته باشــد... محیط بد، 
به جــای اینکه برای او آرامش درســت کنــد، خراب 
می کنــد... همه ی انســانها به امنیــت زندگی نیاز 
دارند. لذا شما در قرآن که نگاه کنید، می بینید که 
وقتی بحث ازدواج می شــود، می گوید: »و جعل 
منها زوجها لیســکن الیها«؛ تا مایه ی ســکونت و 
سکینه - یعنی آرامش - باشــد؛ زن و شوهر باید 

برای هم مایه ی آرامش باشند.        83/3/20


