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شــعارهای انقــاب، امــروز همــان شــعارهای روز اول اســت؛ کــه ایــن نشــان دهنده ی ســامت انقــاب 
ــیم  ــا را ترس ــد، هدفه ــاره میکنن ــا اش ــه هدفه ــه ب ــتند ک ــاره ای هس ــت اش ــل انگش ــعارها مث ــت. ش اس
میکننــد. وقتــی شــعارها تثبیت شــده در یــک نظامــی، در یــک انقابــی باقــی مانــد، معنایــش ایــن اســت 
کــه هدفهــا در ایــن نظــام بــه شــکل اول اســت؛ هدفهــا تغییــر پیــدا نکــرده اســت؛ دســت اندرکاران و 
مــردم از صــراط مســتقیم و هدفهــای اصلــی منحــرف نشــده اند. امــروز شــعارهای ملــت ایــران، همــان 
ــر همیــن خطــوط اساســی قــرار گرفتــه اســت.  شــعارهای اول انقــاب اســت... زندگــی مــا تحــت تأثی
مــا پیشــرفتهائی داشــتیم، ضعفهــا و نقصهائــی هــم داشــتیم. پیشــرفتهامان را بایــد بشناســیم، 
ضعفهامــان را هــم بایــد بشناســیم. اگــر ضعفهــای خودمــان را پنهــان کنیــم، نشناســیم، تجاهــل کنیــم، 
ایــن ضعفهــا خواهــد مانــد، نهادینــه خواهــد شــد؛ برطــرف نخواهــد شــد. همــه ی نقــاط قــّوت و ضعــف 

را بایــد بدانیــم.     1390/11/14

پایبندی به شعارهای اول انقالب، نشان دهنده سالمت انقالب است

خطبه های انقالب  

تقـــوای الهـــی، یعنـــی... هـــر انســـانی ماحظـــه کنـــد کـــه چـــه کاری بـــر او الزم و واجـــب شـــده اســـت، آن را انجـــام 
دهـــد؛ چـــه کاری بـــرای او ممنـــوع شـــده اســـت، آن را انجـــام ندهـــد. اگـــر مردمـــی ایـــن توفیـــق را پیـــدا کننـــد کـــه 
این طـــور زندگـــی کننـــد، زندگـــی آنهـــا از همـــه ی آنچـــه کـــه شـــما از رشـــد زندگـــی ملتهـــا در دوران معاصـــر و در 
ـــوا  ـــوا واتق ـــری آمن ـــل الق ـــو ان اه ـــد: »ول ـــرآن می فرمای ـــذا ق ـــد. ل ـــد ش ـــر خواه ـــد، بهت ـــته می بینی ـــخ گذش تاری
ـــرکات مـــن الســـماء واالرض« )1(؛ یعنـــی خاصیـــت ایمـــان و تقـــوا فقـــط ایـــن نیســـت کـــه دل  ـــا علیهـــم ب لفتحن
ـــن و  ـــم رنگی ـــانها ه ـــفره ی انس ـــود، س ـــر می ش ـــم پ ـــانها ه ـــب انس ـــت و جی ـــه دس ـــود، بلک ـــاد می ش ـــانها آب انس

ـــت را دارد.  ـــن خصوصی ـــوا ای ـــان و تق ـــردد. ایم ـــوی می گ ـــا ق ـــازوی آنه ب
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تقوا دارای آثار اخروی و دنیوی است

به رسم آیه ها  

نس و اّتحاِد دو موجود در زندگی با یکدیگر که این البّته 
ُ
اصل مســـأله ی ازدواج، عبارتست از تفاهم و ا

در اصل یک امر طبیعی اســـت. لکن اسام با پیرایه ها و تشـــریفات و آئینهایی که قرار داده و با احکامی 
که گذاشـــته برای ازدواج، یک استمرار و برکتی به آن داده است.زن و شوهر باید یکدیگر را درک کنند و 
بفهمند. این یک تعبیر اروپایی اســـت ولی تعبیر خوبی اســـت ... یعنی هر کسی درد و خواستهای طرف 
مقابـــل را بفهمد و با او راه بیاید، به این می گوینـــد درک کردن. یعنی به قول معروف در زندگی تفاهم 

و درک متقابل باشـــد. اینها محّبت را زیاد می کند.    31 /13۷1/۶

تفاهم و درک متقابل، محّبت بین زن و شوهر را زیاد می کند

جهت گیـــری تعلیـــم و تربیـــت کشـــور بایـــد بـــه  ســـمت برخـــورداری از عدالـــت باشـــد؛ یعنـــی آمـــوزش 
و پـــرورِش مـــا، تعلیـــم و تربیـــِت مـــا، عدالت پـــرور تربیـــت کنـــد، عدالت خـــواه تربیـــت کنـــد، 
ـــا امـــروز،  عدالت ســـاز تربیـــت کنـــد؛ چـــون عدالـــت، آن ارزش واالیـــی اســـت کـــه از اّوِل تاریـــِخ بشـــر ت
ــر  ــلها تغییـ ــان و به    تحّول نسـ ــها به مرورزمـ ــت. ارزشـ ــوده اسـ ــر بـ ــاد بشـ ــر آحـ ــورد نظـ ــواره مـ همـ
پیـــدا میکننـــد، ]اّمـــا[ بعضـــی از ارزشـــها از اّول تـــا آخـــر ثابتنـــد؛ از جملـــه، ارزش عدالـــت اســـت. شـــما 
ماحظـــه کنیـــد؛ ادیانـــی کـــه معتقـــد بـــه مهدوّیتنـــد -کـــه تقریبـــا همـــه ی ادیـــان الهـــی معتقـــد بـــه 
ـــر از دیـــن  ـــد ُپ ـــد؛ نگفتن ـــر از عـــدل و داد کن ـــا را ُپ ـــد، دنی ـــد کـــه منجـــی بیای مهدوّیتنـــد- اینهـــا معتقدن
کنـــد، ]بلکـــه[ ُپـــر از عـــدل و داد کنـــد؛ ایـــن اهّمّیـــت عـــدل و داد را نشـــان میدهـــد. البّتـــه عدالـــت 
هـــم جـــز در ســـایه ی دیـــن حاصـــل نخواهـــد شـــد؛ ایـــن بـــه جـــای خـــود محفـــوظ، اّمـــا مســـئله ی 
ــته  ــوری داشـ ــرِی این جـ ــد جهت گیـ ــا بایـ ــرورش مـ ــوزش و پـ ــت. آمـ ــم اسـ ــی مهـ ــدل و داد خیلـ عـ

باشـــد.     139۷/۲/19

آموزش و پرورش، باید انسان عدالت خواه  و عدالت پرور تربیت کند

مناجـــات شـــعبانیه از بزرگترین مناجات و از عظیمترین معـــارف الهی و از     بزرگترین 
اموری اســـت که آنهایی که اهلش هســـتند مـــی توانند تا حدود ادراک خودشـــان   
  اســـتفاده کنند... چه بســـا مســـائل عرفانی که در قرآن و این مناجاتهای ائمه اطهار 
ســـام اهلل علیهم و     همین مناجات شـــعبانیه مســـائل عرفانی هســـت که اشـــخاص، فاســـفه، عرفا تا 
حدودی ممکن     اســـت ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانی چون حاصل نشـــده اســـت   
  نمی توانند وجدان کنند... چی اســـت مناجات؟ چه خواسته اند ائمه؟ این از دعاهایی     است که من غیر 
از این دعا ندیدم که روایت شـــده اســـت همۀ ائمه این دعا را، این مناجات     را مـــی خواندند، این دلیل بر 

بزرگی این مناجات اســـت که همۀ ائمه این مناجات را     می خواندند. 13۶۲/3/۷

کالم امام   

همه ائمه معصومین� مناجات شعبانیه را     می خواندند

سخن هفته  

اراده و تصمیم قاطع در رزمندگان دفاع مقدس موج می زد 

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در ارتفاعات شندروین حلبچه همزمان با عملیات والفجر ۱۰ در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۳۶۶ 

رزمندگان ما کردند در میدان جنگ... نوع دفاع ما یک دفاع  کیفّیت جنگ و نوع دفاعی که 
فوق العاده ای بود؛ همراه بود با عزم و اراده ی قوی؛ در میدانهای جنِگ ما اراده و عزم و تصمیم قاطع 
موج میزد؛ ]همراه بود[ با ایمان؛ یعنی باور نسبت به حّقانّیت خود و بطان دشمن؛ این خیلی مهم 
است. در یک میدان، آن کسی که دارد مبارزه میکند اگر دارای ایمان باشد یعنی به حّقانّیت خود 
معتقد باشد، به حّقانّیت این راه معتقد باشد، به حّقانّیت این راه معتقد باشد، این به پیشرفت او 

کمک خواهد کرد.   139۶/1۲/19

 گزیـــده حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در ایـــام نیمـــه شـــعبان 
بیانــات

ســـال ۱۳۹۳ در دیـــدار بامســـئوالن، کارکنـــان و 
ــن  ــه تبییـ ــری بـ ــر رهبـ ــای دفتـ ــای اعضـ خانواده هـ
و   � زمـــان  امـــام  مقـــدس  وجـــود  دربـــاره  بحثـــی 
انگیزه هـــای طواغیـــت بـــرای مقابلـــه بـــا فکـــر مهدویـــت 
پرداختنـــد. خـــط حـــزب اهلل بـــرای نخســـتین بار گزیـــده ای از 
را  انقـــالب در تاریـــخ ۲۲/۳/۱۳۹۳  ایـــن بیانـــات رهبـــر 

منتشر میکند.

 معنای صحیِح مهدوّیت با معنای خاّص شیعی
در مـــورد مســـئله ی مهدوّیـــت و امـــام زمـــان )ســـام 
ــت  ــت اسـ ــت. درسـ ــیار اسـ ــی بسـ ــرف گفتنـ ــه( حـ  علیـ

ّ
اهَّلَل

کـــه اصـــل مهدوّیـــت از واضحـــات و از ضرورّیـــات مذهـــب 
تشـــّیع و از ضرورّیـــات اســـام و همـــه ی ادیـــان اســـت - امـــر 
ـــیعی آن  ـــاّص ش ـــای خ ـــا معن ـــت ب ـــت؛ مهدوّی ـــی اس واضح
یعنـــی مشـــّخص شـــدن وجـــود مبـــارک و مقـــّدس مهـــدی 
)علیـــه الّصـــاة والّســـام( کـــه در مذاهـــب دیگـــر و ادیـــان 
دیگـــر ایـــن تشـــّخص وجـــود نـــدارد؛ مخصـــوص شـــیعه 
اســـت کـــه مهـــدی را می شناســـد: بـــا نـــام، بـــا خصوصّیـــات، 
بـــا پـــدر، مـــادر، خانـــواده؛ ایـــن هـــم جـــزو مســـائل واضـــح و 
قطعـــی و ضـــروری در مذهـــب مـــا اســـت؛ یعنـــی جـــای هیـــچ 
ـــن و  ـــا روش ـــدارد؛ اینه ـــود ن ـــبهه ای وج ـــدی، ش ـــی، تردی ریب

م اســـت.
ّ
مســـل

     دو نکته کلیدی در بحث مهدوّیت 
در مجموعـه ی ایـن عرصـه ی وسـیعی کـه امـروز در مـورد 
مسـئله ی مهدوّیـت و مهدوّیـِت خـاص بـه ایـن معنـا کـه 
گفتـه شـد وجـود دارد، دو نکتـه بـرای مـا قابـل توّجـه 
اسـت کـه دل انسـان را بـه خـود جـذب میکنـد: یـک نکتـه 
عبـارت اسـت از شـرح دیدارهایـی کـه از سـوی بنـدگان 
خالـص و مؤمـن بـا آن بزرگـوار شـده اسـت؛ نـه اینکـه حاال 
هـر کسـی اّدعـا کـرد کـه مـن خدمـت حضـرت رسـیدم، یـا 
خیـال کـرد کـه خدمـت حضـرت رسـیده اسـت - بعضـی 
دروغ نمیگوینـد، خیـال میکننـد - مـا اینهـا را تصدیـق 
کنیـم؛ نـه، ولیکـن مـوارد قطعـی ای وجـود دارد کـه جـای 
کمتریـن تردیـدی نیسـت؛ ذکـر اینهـا، یـادآوری اینهـا، دل 
را روشـن میکنـد... نکتـه ی دّوم ایـن اسـت کـه انگیزه هـا 
بـرای مبـارزه ی بـا فکـر مهدوّیـت در همـه ی زمانهـا وجـود 
داشـته اسـت؛ لکن به دالیلی در دوران ما، و در کشـور ما، 
ایـن انگیزه هـا بیشـتر بـوده اسـت و دارد تـاش میشـود و 

قبـًا هـم تـاش میشـده اسـت. 

فکـــِر  بـــا  طواغیـــت  مقابلـــه ی  و  دشـــمنی  علـــت   
ّیـــت و مهد

یکـــی از ایـــن دالیـــل ایـــن اســـت کـــه در کشـــور مـــا، در 
جامعـــه ی مـــا - یعنـــی جامعـــه ی شـــیعی مذهـــب - 
مـــردم یـــک ارتبـــاط قلبـــی و عاطفـــی و ایمانـــی بـــا علمـــای 
دیـــن دارنـــد و علمـــای دیـــن را نـــّواب امـــام زمـــان میداننـــد؛ 
ـــت ارتبـــاط قلبی شـــان ایـــن اســـت. ایـــن ارتبـــاط بـــا 

ّ
عل

ـــروت و  ـــان ث ـــدرت و صاحب ـــان ق ـــرای صاحب ـــن ب ـــای دی علم
ـــت، همیشـــه گـــران تمـــام شـــده. در 

ّ
غاصبـــان حقـــوق مل

طـــول تاریـــخ شـــما نـــگاه کنیـــد، در صـــف مقـــّدِم مبـــارزه ی بـــا 
زورگویـــی و ظلـــم و ســـلطه ی غاصبانـــه از ســـوی طواغیـــت 
ـــا  ـــه ی زمانه ـــته اند؛ در هم ـــرار داش ـــن ق ـــای دی ـــان، علم زم
همین جـــور بـــوده اســـت - بعضـــی زمانهـــا بیشـــتر، بعضـــی 
کمتـــر - لـــذا گردن کلفت هـــای جامعـــه، قدرتمنـــدان 
جامعـــه، صاحبـــان قـــدرت سیاســـی و قـــدرت مـــاّدی و 
ــئله  ــا مسـ ــا علمـ ــخ بـ ــه در طـــول تاریـ ــادی، همیشـ اقتصـ
داشـــته اند. گاهـــی از روی مصلحـــت، ســـازش کرده انـــد، 
ـــات  ـــب اوق ـــوده و اغل ـــاف نب ـــا ص ـــا آنه ـــان ب ـــز دلش ـــا هرگ اّم

ــد. ــا درافتاده انـ ــا آنهـ ــا بـ ــم علنـ هـ
ــای  ــت علمـ ــون مرجعّیـ ــت؛ چـ ــن اسـ ــر همیـ ــن به خاطـ ایـ
دیـــن در جامعـــه، در مســـائل اجتماعـــی، در مســـائل 
سیاســـی، در مســـائل گوناگـــون زندگـــی بـــرای قدرتمنـــدان 
ـــای  ـــه علم ـــردم ب ـــه م ـــت توّج

ّ
ـــت. و عل ـــر اس ـــه ی دردس مای

دیـــن، عبـــارت اســـت از اینکـــه علمـــای دیـــن را مرتبطیـــن 
بـــا امـــام زمـــان و نـــّواب عـــاّم امـــام زمـــان میداننـــد؛ لـــذا 
ـــه ی  ـــک نقط ـــوان ی ـــا به عن ـــرای آنه ـــان ب ـــام زم ـــئله ی ام مس
تلـــخ، منفـــی و پرخطـــر بـــه حســـاب می آمـــده اســـت و 

میخواســـتند ایـــن را یک جـــوری جمـــع کننـــد.
ایـــن همیشـــه بـــوده؛ و امـــروز بیشـــتر از همیشـــه اســـت. 
ـــز مهـــّم  ـــن ت ـــه و ای امـــروز به خاطـــر مســـئله ی والیـــت فقی
حکومتـــی ای کـــه امـــام مطـــرح کردنـــد کـــه والیـــت فقیـــه 
را ادامـــه ی والیـــت ائّمـــه ی هـــدی و اســـتمرار آن والیـــت، 
و نیابـــت از مقـــام ولّی عصـــر )ارواحنـــا فـــداه( دانســـتند 
- کـــه همیـــن هـــم هســـت - ایـــن بـــرای کســـانی کـــه در 
ط و دســـت اندازی بـــه ایـــن کشـــورند، بســـیار 

ّ
صـــدد تســـل

ــد  ــور بتواننـ ــت، هرجـ ــخ اسـ ــیار تلـ ــت، بسـ ــنگین اسـ سـ
بـــا آن مبـــارزه میکننـــد. البّتـــه عـــرض کـــردم، امـــروز 
پیچیده تـــر و شـــدیدتر اســـت؛ نـــه اینکـــه نبـــوده اســـت، 
قبـــًا هـــم بـــوده اســـت. از اّول، قدرتمنـــدان ایـــن انگیـــزه 
ـــزه  ـــد؛ امـــروز هـــم ایـــن انگی ـــه کنن را داشـــته اند کـــه مقابل

ــود دارد. وجـ

  مرکز حرکت نهضت اسالمی
 از ابتدای شــکل گیری هویت مســجد در اسام و تاریخ اسام، 
این مکان مقدس و پربرکت منشأ تحوالت مهمی بوده است 
که نتایج و ثمرات گســترده آن مشــهود اســت. در عصر کنونی 
نیز مساجد به عنوان مرکز اصلی مبارزه با رژیم طاغوتی، نقش 
ویژه ای در پیروزی انقاب اســامی داشــتند. روحانیت و مردم 
در مساجد عاوه بر تحکیم معارف اسامی، به تقویت مبانی 
و شیوه مبارزه سیاسی می پرداختند و شبکه مبارزان انقابی، 
حول منبر و محراب شکل گرفته بود. »یکی از علل پیروزی این 
انقاب مبارک در ایران اسامی... این بود که مردم به مساجد 
اقبــال پیــدا کردند... و مســجد، مرکــزی برای حرکــت، آگاهی، 
نهضت و افشــای اســرار زمامداران فاســد و خودفروخته رژیم 
طاغــوت شــد.«     13۷۵/10/19 پــس از پیــروزی انقاب اســامی 
و در ادامه نهضت نیز »مرکِز تشــّکل الزم بود، هســته ی مرکزی 
الزم بود؛ این هسته ی مرکزی را امام بافاصله همان روز اّول، 
حّتی قبل از اینکه اعام پیروزی بشود، معّین کردند: مساجد... 
بعد هم یک ســازمان دهی عظیم مســجدی تشــکیل شد.«     
  139۵/۵/31در دوران دفاع مقدس هم محوریت با مساجد بود 

واقشار مختلف »از مساجد ]به جبهه[ اعزام شدند، پیکرهای 
مطّهر شــهدا به مســاجد برگشــتند، در مســاجد غالبا توجیه 
شــدند.«      139۸/9/۶نقش مســاجد در طول ســال های پس 
از پیروزی انقاب اســامی، در عرصه های گوناگون سازندگی، 
خدمت رســانی و تقویــت اموراجتماعی، کمک های مؤمنانه، 
بصیرت افزایی سیاســی و کار فرهنگی و... تداوم چشــم گیری 
داشــته اســت. از ایــن رو الزم اســت تــا با نگاه بــه ظرفیت باالی 
مســاجد کــه می توانند قطــب فرهنگــی و اجتماعی هر محله 
و منطقه در روســتاها و شــهرها باشــند، اصول و مؤلفه های 

مسجد تراز اسامی مورد توجه قرار گیرد.

  پایگاه همه ی کارهای نیک
در جامعــه اســامی، مســجد چــه جایگاهــی دارد و مســاجد 
چگونه می توانند در جامعه به اصاح امور اجتماعی و تقویت 
فرهنگ کمک کنند؟ برای پاســخ به این ســؤال باید بدانیم که 
»روح مســجد، کالبــد زندگــی را پرنشــاط و پرانگیــزه میســازد. 
در هر جا ســامان زندگی اســت، مســجد، مرکز و کانون اصلی 
اســت. در بنای شــهر و روســتا، در مدرســه و دانشگاه، در مراکز 
جمعیتــی از بازارهــای کســب و کار تــا فرودگاههــا و جاده هــا و 
پایانه های ســفری و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها 
و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و 
ق به تمامی اقشار 

ّ
محور بنا نهاد.«     1390/۷/19مساجد متعل

یک جامعه اســامی اســت و »همچنان که معروف شــده در 
زبانها واقعا پایگاه اســت. نه فقط پایگاه برای فان مســئله ی 
اجتماعی، ]بلکه [ مسجد میتواند پایگاه همه ی کارهای نیک 
باشد.«     139۵/۵/31 اما باید توجه داشت که تمامی اموری که 
در مسجد انجام می گیرد بر مدار الهی باشد »اگر کار اجتماعی 
هم در اینجا انجام میگیرد... باز بر محور ذکر است. «139۵/۵/31   
بنابراین در اجتماع اسامی نقطه ی عزیمت، عبارت است از     

مسجد و ایجاد این مرکز مهم از ابتکارات اسام بوده است.

  پایگاه تعلیم و نشر معارف دینی
ماهیت »مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی 
جاهــای دیگــر که ما دیده ایم یا شــنیده ایم متفاوت اســت. در 
مســجد، پیغمبــر اکــرم نمیرفــت فقــط نمــاز بخوانــد و بیرون 
بیاید... شــما در تاریخ اســام مشــاهده میکنید که مســاجد، 
مرکزی برای تعلیم بود؛ می شنویم و در روایات میخوانیم که در 
مسجدالحرام یا مسجدالّنبی حلقه ی درس زید و عمرو و بکر از 
نحله های مختلف فکری و مذهبی وجود داشت؛ معنای این 
خیلی متفاوت اســت با کلیســیا یا با کنیســه ی یهودی که فقط 
میروند آنجا، یک عبادتی میکنند و بیرون می آیند.«    139۵/۵/31  
و این شــیوه نبوی)ص( که مســجد تنها جای نماز نیست بلکه 
پایگاهی جهت تعلیم و نشر معارف و علوم دینی است، وظیفه 
و کارکرد امروز مســاجد را به خوبی نشــان می دهد. »مساجد 
باید َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی 
و کانون موعظه و پرورش اخاق باشد.«     13۸9/۷/1۸  مسجد 
به عنوان محل اجتماع مؤمنان، نمی تواند نسبت به مسائل 
محیط پیرامون خود بی تفاوت باشــد، بلکه ظرفیتی بی بدیل 
در دســتگیری از محرومــان، رســیدگی بــه احتیاجــات اهالی و 
مرکزی برای صلح و رفق و مدارا اســت. »مســجد پایگاه انواع 
و اقســام فّعالّیتهای اجتماعی اســت... در جامعه ی اســامی 
همــه ی آحــاد وظیفه دارند، مســئولّیت دارند، بایــد کار انجام 
بدهند؛ کار برای پیشرفت جامعه، کار برای اّمت. بنابراین اینجا 
 پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشاندن مردم 

ّ
محل

به کارهای گوناگون است.«    139۵/۵/31  

  هسته مقاومت فرهنگی 
 از دیگــر مؤلفه هــای مســجد تــراِز انقاب اســامی، اثرگذاری 
فرهنگــی و به ویــژه ارتباط گیــری بــا قشــر جــوان اســت. »یــک 
مســئله ی دیگــر در مــورد مســجد عبــارت اســت از هســته ی 
مقاومت. مقاومت وقتی گفته میشــود، فورًا ذهن میرود به 
مقاومت نظامی و امنّیتی و امثال اینها. خب بله، آن هم قطعا 
مقاومت است، اّما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار 
فرهنگی، خاک ریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه چیز 
از دســت خواهد رفت... بنابراین ]مســجد[ هسته ی مقاومت 
نواعــه؛ مقاومت فرهنگی، مقاومت 

َ
اســت، منتها مقاومت ِبا

سیاســی، و درجــای خــود هــم مقاومــت امنّیتــی و نظامــی؛ 
کمااینکه در مساجد ]اینگونه بوده [«   139۵/۵/31   برای انس 
فزاینده جوانان، که موتور حرکت جامعه محسوب می شوند، 
باید »جایگاه خاص در مسجد ایجاد کرد؛ یعنی واقعا باید برای 
جذب جوان برنامه ریزی کرد... اینکه جوان مســجد را خانه ی 
نس پیدا کند و رفت وآمد 

ُ
خود و جایگاه خود بشناسد و به آن ا

پیــدا بکنــد، خیلــی بــرکات دارد. کار را در جامعــه جوانها انجام 
میدهنــد، پیشــران حرکتهای اجتماعی جوانها هســتند، اینها 
هســتند کــه کار میکننــد، تاش میکننــد.«    139۵/۵/31  امروز 
با وجود پایگاه های بســیج و همچنین کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد، جوانان حلقه های معرفت را تشکیل داده و با 
تربیت مســجدی و بروز استعدادهای خویش، برای اثرگذاری 
مفیــد در جامعــه مهیــا می شــوند. نقش آفرینــی جوانــان و 
نوجوانــان مســجدی در قالب مــؤذن، مّکبــر، برگزارکنندگان 
هیئــت و مراســم عبــادی و سیاســی مســجد و جمــع و توزیع 
کمک هــای مردمــی، بخشــی از هویــت دینــی نســل امــروز را 

می سازد.

  برنامه ریزی برای جذب جوانان به مساجد 
تحقق الگوی مسجد تراز، نیازمند نقش آفرینی امام جماعت و 
متولیان مساجد است »روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشناس 
و دلســوز در مســجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، 
روح و مایه ی حیات مسجد است… زمزمه ی محبت متولیان و 
مدیران و امنای مســاجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب 
و مشــتاق کنــد... چــه نیکوســت که دانش آموزان برجســته و 
ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سوی 
امــام جماعت، تشــویق شــوند. مســجد باید رابطــه ی خود را 
بــا جوانانــی کــه ازدواج میکنند، با کســانی که بــه موفقیتهای 
علمی و اجتماعی و هنری و ورزشــی دســت می یابند... و حتی 
بــا نوزادانــی کــه متولد میشــوند، برقرار و مســتحکم کند.«     

  13۸9/۷/1۸

  کانون سیاست ورزی اسالمی 
در ایــن میــان از کارکرد سیاســی مســجد نیز نبایــد غافل بود. 
ی 

ّ
»بعضی هــا مســجد را از مســائل سیاســی میخواهنــد بکل

برکنار بدارند. ]میگویند[ آقا شــما وارد سیاســت نشــوید، کار 
خودتان را بکنید... این همان سکوالریسم است...این جفای 
بزرگی اســت در حّق مســجد.«     139۵/۵/31 چراکه مســجد در 
ابعاد سیاسی »در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ 
آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسامی بزرگی شده است. مثًا 
قیام مردم کشــورهای شــمال آفریقا که مســلمان هســتند - 
مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظامی 
اســتعمار فرانســویها بودند - از مســاجد شــروع شــد، که به 
پیروزی هم رســید و کشــورها اســتقال پیدا کردند. انقاب در 
تها 

ّ
این کشــورها هم، آن روزی رو به شکســت رفت و دوباره مل

استقال خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد 
و با دین و ایماِن مساجد قطع کردند«     13۷۵/10/19

  مسجدمحور حرکت فرهنگی
در فرهنــگ اســامی، بنابــر نص قــرآن کریم و روایات، مســجد 
حرمت و جایگاه ویژه ای دارد. قرآن کریم در آیه هجدهم سوره 
توبه، آبادی و حفظ مســجد را کار کســانی خوانده که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارند. امروز به برکت انقاب اسامی، بخش 
مهمی از فعالیت های انقابی و فرهنگی در بســتر مســاجد و 
با محوریت جوانان در جریان اســت. میزان اثربخشــی اینگونه 
فعالیت های فرهنگی و معنوی را هم نباید دســت کم گرفت، 
چرا که »مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی 
اســت؛ شــیوه ی کار را باید در مسجدآموخت که چه کار کنیم.«  
   139۵/۵/31  ســخن پایانی اینکه امروز مســاجد می توانند با 
تقویــت ایمــان دینی و ارتقاء بصیرت سیاســی در عرصه جهاد 
ی برای هم افزایی ظرفیت های 

ّ
تبییــن ایفــای نقش کنند و محل

جوانان مؤمن و انقابی در برابر هجمه های دشمنان در جنگ 
ترکیبی باشند.

مسجد، کانون تحول جامعه انقالبی
نگاهی به مؤلفه ها و کارکردهای مسجد تراز انقاب اسامی

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره ۳8۳     |     هفتـه چهـارم اسـفند   ۱4۰۱     |     

ــت.  ــانی اسـ ــای انسـ ــن جنبه هـ ــت، همیـ ــرح نیسـ ــک مطـ ــکا باشـ ــتمداران آمریـ ــرای سیاسـ ــه بـ ــه کـ آنچـ
ــی  ــزار زندانـ ــد هـ ــراق، چنـ ــب عـ ــل از آن در ابوغریـ ــو و قبـ ــدان گوانتانامـ ــه در زنـ ــتند کـ ــانی هسـ ــا کسـ اینهـ
ــاران  ــه بمبـ ــتند کـ ــانی هسـ ــا کسـ ــتند؟...  اینهـ ــه داشـ ــال نگـ ــد سـ ــام، چنـ ــرف اّتهـ ــه ِصـ ــه بـ را بی محاکمـ
شـــیمیایی وســـیع صـــدام را در ایـــن منطقـــه - چـــه آنچـــه در حلبچـــه ی عـــراق اّتفـــاق افتـــاد، چـــه آنچـــه در 
شـــهرهای مـــا، سردشـــت و غیـــره، اّتفـــاق افتـــاد - دیدنـــد و دم بـــر نیاوردنـــد، بلکـــه حّتـــی کمـــک هـــم کردنـــد... 
آمریکاییهـــا دیدنـــد، مّطلـــع شـــدند و کمتریـــن اعتراضـــی نکردنـــد... مســـئله ی انســـانّیت چیـــزی نیســـت کـــه 
ـــا بـــاور بکنـــد کـــه آمریکاییهـــا دنبـــال ایـــن هســـتند؛ حـــاال لّفاظـــی میکننـــد، زبان بـــازی میکننـــد.   کســـی در دنی

 139۲/۶/14  
انتشار به مناسبت ۲۵ اسفندماه، سالروز بمباران شیمیایی حلبچه توسط ارتش بعث عراق در سال1۳۶۶

آمریکایی ها در بمباران حلبچه کمترین اعتراضی نکردند و حتی کمک هم کردند

مناسبت  

ـــس از  ـــرد و پ ـــت ک ـــرکت پرداخ ـــه ش ـــل ب ـــول آن را کام ـــدار پ ـــم و خری ـــینی را فروخت ـــد ماش ـــاز خری ـــؤال: امتی س
مدتـــی، مبلغـــی از طـــرف شـــرکت بـــه حســـاب مـــن واریـــز شـــد؛ ایـــن پـــول متعلـــق بـــه مـــن اســـت یـــا خریـــدار؟

ـــدار  ـــه خری ـــده ب ـــز ش ـــغ واری ـــت، مبل ـــده اس ـــذار ش ـــررات واگ ـــون و مق ـــب قان ـــر حس ـــاز ب ـــر امتی ـــواب: اگ ج
تعلـــق دارد.

حکم امتیاز خودروی واگذار شده 

احکام

یاد شــهیدان و نام شــهیدان کهنه نخواهد شــد، گم نخواهد شــد ... یاد شــهدا زنده اســت و باید هم این بقای نام و یاد شــهدا را ما به صورت یک امر مهم دنبال کنیم. چون شــهیدان 
یِهم َو ال ُهم َیحَزنون.  شــهیدان به ما میگویند شــما خوف و حزن نداشــته باشــید. دلســردی و نومیدی 

َ
 َعل

ٌ
 َخوف

ّ
ال

َ
م َیلَحقوا ِبِهم ِمن َخلِفِهم ا

َ
ذیَن ل

َّ
حامل بشــارتند: َو َیسَتبِشــروَن ِبال

نداشته باشید. نعمت الهی را، لطف الهی را، برکات الهی را در مقابل چشم ما نگه میدارند و این آن چیزی است که ما امروز به آن احتیاج داریم.    139۵/۷/۵ 

شهیدان بشارت می دهند دلسردی و نومیدی نداشته باشید
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر سردار شهید مهدی باکری

شهید  هفته  

 ســـعی کنیـــد رابطـــه ی خودتـــان را بـــا امـــام زمـــان �
مستحکم تر کنید...

ـــند  ـــص و پژوهش ـــق و تفّح ـــل تحقی ـــه اه ـــانی ک ـــه کس چ
ــه  ــت - چـ ــا اسـ ــده ی اینهـ ــته کار به عهـ ــک رشـ ــه یـ - کـ
آنهایـــی کـــه بـــا صفـــای قلـــب خودشـــان و نورانّیـــت 
دل خودشـــان، مرتبـــط و مّتصـــل بـــه مقـــام ســـامِی 
ـــرف  ـــرت ح ـــا آن حض ـــد و ب ـــت آن بزرگوارن ـــت و والی امام
میزننـــد - نـــه روبـــه رو، ] بلکـــه [ در خـــال زیـــارت، در خـــال 
زیـــارت آل یاســـین، در خـــال دعـــا، در خـــال ســـام؛ 
وقتـــی بـــرای آن بزرگـــوار دعـــا میکنیـــد، در حقیقـــت 
لُهـــَمّ ُکـــن ِلَوِلّیـــک« 

ّ
ل

َ
داریـــد رابطـــه میگیریـــد؛ وقتـــی »ا

را میخوانیـــد، در واقـــع داریـــد ارتبـــاط میگیریـــد بـــا 
امـــام زمانتـــان، کـــه فرموده انـــد: مـــا را دعـــا کنیـــد، مـــا 
هـــم شـــما را دعـــا میکنیـــم؛ وقتـــی دعـــا بـــرای فـــرج آن 
بزرگـــوار میکنیـــد، در واقـــع داریـــد زمینـــه را بـــرای دعـــای 
آن بزرگـــوار بـــه خودتـــان و بـــرای خودتـــان فراهـــم 
میکنیـــد؛ این جـــوری اســـت - ایـــن مجموعـــه ی عظیـــم 
مؤمنیـــن و مخلصیـــن و دلهـــای نورانـــی، بایـــد ســـعی 
کننـــد رابطـــه ی خودشـــان را بـــا حضـــرت مســـتحکم تر 

کننـــد.
الزمـــه ی اســـتحکام رابطـــه، ایـــن نیســـت کـــه کســـی 
خدمـــت حضـــرت برســـد؛ نـــه، لزومـــی نـــدارد؛ بـــا حضـــرت 
حـــرف بزنیـــد، ســـام کنیـــد، زیـــارت کنیـــد، بـــا همیـــن زیـــارات 
مأثـــوری کـــه هســـت یـــا حّتـــی بـــا همیـــن زبـــان معمولـــی 
خودتـــان بـــا حضـــرت حـــرف بزنیـــد. خـــدای متعـــال پیـــام 
شـــما را، و ســـخن دل و زبـــان شـــما را بـــه آن بزرگـــوار 
میرســـاَند، و آن بزرگـــوار مّطلـــع میشـــود. امـــروز ایـــن 
ــرار  ــه برقـ ــتر ]رابطـ ــه بیشـ ــه هرچـ ــت کـ ــا اسـ ــه ی مـ وظیفـ

کنیـــم [ و خودمـــان را آمـــاده کنیـــم.

ـــده ی  ـــِق وع
ّ

ـــه ی تحق ـــالمی، مقّدم ـــام اس ـــکیل نظ  تش
ـــی ـــزرگ اله ب

تشـــکیل نظـــام جمهـــوری اســـامی یـــک مقّدمـــه و تحّقـــق 
یـــک وعـــده ی کوچـــک و نزدیـــک اســـت بـــرای اطمینـــان 
ــا دور  بـــه تحّقـــق آن وعـــده ی بـــزرگ، کـــه از دســـترس مـ
اســـت و نمیدانیـــم زمانـــش ِکـــی اســـت. از خـــدای متعـــال 
بخواهیـــد آن وعـــده را محّقـــق کنـــد؛ ارتبـــاط قلبـــی را 
هرچـــه بیشـــتر کنیـــد، از حضـــرت بخواهیـــد، درخواســـت 
توّجـــه بکنیـــد، درخواســـت دعـــا بکنیـــد از آن بزرگـــوار، و 
ــه  ــت ها توّجـ ــن درخواسـ ــه ایـ ــوار بـ ــه آن بزرگـ ــد کـ بدانیـ

خواهـــد کـــرد.

رابطــه  رابطــه  خودتانخودتان را را
 با امــــام زمـــــــــان با امــــام زمـــــــــان��  

مستحکم ترمستحکم تر  کنید...کنید...

»خط حزب اهلل« برای نخستین بار منتشر »خط حزب اهلل« برای نخستین بار منتشر 
میکند: بیانات سال میکند: بیانات سال ۱۳۹۳۱۳۹۳ رهبر انقالب  رهبر انقالب 

درباره ابعاد گوناگون موضوع »مهدویت«درباره ابعاد گوناگون موضوع »مهدویت«
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مزار: جاویداالثر محل شهادت: عملیات بدر در شرق دجله تاریخ شهادت: ۲۵ اسفند 1۳۶۳

خانواده ایرانی  

دغدغه های فرهنگی   

دیـــن آحاد مردم در نظام اســـامی، اهمیـــت دارد و دینداری جوانان اهمیت پیدا می کند. این که شـــما 
می بینیـــد امام بزرگـــوار ما تأکید می کردنـــد و امروز هم مورد تأکید اســـت که جوانـــان پایبندی و تعّبد 
خودشـــان را به دین، روزبه روز بیشـــتر کنند، برای این اســـت که جواِن متدّین، قادر خواهد بود در نظام 
اســـامی، نقش ایفا کند. آن جوانی که اســـیر شهوات، اسیر نفس، اســـیر اعتیاد و تصّورات و پندارهای 
باطـــل اســـت، نمی توانـــد در جامعه ی زنده و پرنشـــاطی مثل جامعـــه ی ما نقش ایفا کند. دشـــمنان، 
برنامه ریزی کرده اند که جوانان را از صحنه خارج کنند؛ چون چوب جوانان را خوردند و از حضور جوانان 

در صحنه هـــای این انقاب، به قدر الزم صدمه دیدند.   13۷۸/۶/۸

جواِن متدین، قادر خواهد بود در نظام اسالمی، نقش ایفا کند

حزب اهلل این است  

در جامعه ی اسالمی باید  با خوش بینی با افراد برخورد کرد 
پیغمبـــر اکـــرم بـــه مـــردم فرمودنـــد کـــه هیـــچ کـــس دربـــاره ی اصحـــاب مـــن بـــه مـــن چیـــزی نگویـــد؛ مـــدام 
پیـــش مـــن نیاییـــد از همدیگـــر بدگویـــی کنیـــد؛ مـــن مایلـــم وقتی کـــه میـــان مـــردم ظاهـــر میشـــوم و 
بـــه میـــان اصحـــاب خـــود میـــروم، »ســـلیم الّصـــدر« باشـــم، یعنـــی بـــا ســـینه ی صـــاف و پـــاک و بـــدون 
هیچگونـــه ســـابقه و بدبینـــی بـــه میـــان مســـلمانها بـــروم؛ از همدیگـــر پیـــش مـــن بدگویـــی نکنیـــد... 
ــار رســـول اکـــرم کمـــک میکنـــد بـــه اینکـــه مســـلمانها احســـاس کننـــد کـــه در  ببینیـــد چقـــدر ایـــن رفتـ
جامعـــه ی اســـامی و محیـــط اســـامی بایـــد بـــدون ســـوِءظن و بـــا خوش بینـــی بـــا افـــراد برخـــورد کـــرد. در 
روایـــات داریـــم کـــه وقتـــی حاکمّیـــت بـــا شـــر و فســـاد اســـت، بـــه هـــر چیـــزی ســـوِءظن داشـــته باشـــید؛ اّمـــا 
ـــه یکدیگـــر حســـن ظن  ـــد و ب ـــر و صـــاح اســـت، ســـوِءظن ها را رهـــا کنی ـــا خی ـــت ب ـــی در جامعـــه حاکمّی وقت
ـــد،  ـــر را نبینی ـــای یکدیگ ـــد؛ بدی ه ـــوش کنی ـــد و گ ـــول بنگری ـــم قب ـــا چش ـــم را ب ـــای ه ـــید؛ حرفه ـــته باش داش

خوبی هـــای هـــم را مشـــاهده کنیـــد.      13۶۸/۷/۲۸  

درس اخالق  


