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تصویر مرحوم کیومرث صابری 
در کنار رهبر معظم انقالب 

نشانه های زندگی جهادی 
و مکتبی در اتاق خصوصی 

)( امام کاظم

»گل آقا«  طرفداِر وفادار همیشگی انقالب :)( روایتی از زندگی مبارزاتی امام موسی بن جعفر

بّنایی که فرمانده ی جنگی شد این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
کارگر   شهید
عبدالحسین 
برونسی

مزار: بهشت رضا )ع( مشهد مقدستاریخ شهادت:   23  اسفند 1363 شهادت: عملیات بدر در شرق دجله

]اوستا عبدالحسین برونسی[ نه معلومات دانشگاهی دارد، نه عنوان و تیتر رسمی و دانشگاهی دارد، اما آنچنان 
در کار مدیریت جنگ پیشــرفت میکند که به مقامات عالی میرسد و شخصیت برجسته ای میشود؛ شخصیت 
جامع االطرافی که مثالً فرمانده ی تیپ میشود، بعد هم به شهادت میرسد. ایشان اگر چنانچه به شهادت نمیرسید، 

مقامات خیلی باالتر - از لحاظ رتبه های ظاهری - را هم طی میکرد. اینها جزو عجایب انقالب ماست.  88/۱۲/3

انقالبی جامعه

ازدواج در دوران جوانی را 
رواج دهیم

ایرانی خانواده
3

4

مطهری های دهه 90
منقــول اســت آیت ا... شــیخ 
عبدالکریم حائری کــه بعد از 
مهاجــرت از کربال بــه ایران، 
مدیریت حوزه ی علمیه ای در اراک را بر عهده 
گرفته بود، در سفری که به قصد مشهد داشت، 
در مسیر خود چند روز هم در قم اقامت کرد. او 
با دیدن غربت حوزه ی قم در آن ایام، افسوس 
زیادی خورد و شاید همین موضوع هم موجب 
شد در سفر بعدی که به دعوت علمای قم به این 
شهر رفته و دست بر قضا با استقبال چشم گیر 
مردم هم همراه شده بود، تصمیم گرفت که به 
قم مهاجرت کرده و مدیریت حوزه ی قم را بر 
عهده بگیــرد. از آن پس بود کــه او را »آیت ا... 

مؤسس« نام نهادند.
 با این اقدام، حــوزه ی قم جانی دوباره گرفت و 
حال و هوای آن به کلی عوض شــد. ورود آیات 
عظام سیدابوالحسن اصفهانی و محمدحسین 
نائینــی به قــم، و وجــود شــاگردانی چون 
سیدمحمدتقی خوانساری، امام خمینی، سید 
احمد خوانساری، سید محمدرضا گلپایگانی 
و محمدعلی اراکی و... موجب رونق و افزایش 
اهمیت حوزه ی قم شــد به طوری که شــمار 
طالب آن به بیــش از ۱000 نفر در آن روزگار 
رسید. شیخ عبدالکریم از سه جهت در تثبیت 
و توســعه حوزه ی قم تأثیر داشت: مرجعیت، 
تحول در روش های آموزشی و زعامت علمی، 

و اداره ی امور حوزه.
 پس از دوران آیــت ا... حائری ، با تالش افرادی 
چون امام خمینی، آیــت ا... بروجردی زعامت 
حوزه ی قم را بر عهده گرفت که بر شور و نشاط 
علمی حوزه دوچندان اضافــه کرد. او با ارائه ی 
شــیوه ی جدیدی از تدریس مباحث فقهی، 
نســلی از شــاگردان را تربیت کرد که بعدتر 
جزو مراجع و اساتید مهم حوزه شدند. آیت ا..

بروجردی همچنیــن در زمینه ی موضوعات 
سیاسی- اجتماعی نیز اقداماتی انجام داد که 
می توان به مسائلی چون پیشنهاد گنجاندن 
درس تعلیمات دینی در کتب درسی مدارس 
و موافقت دولت با آن، پیشنهاد توقف قطارها 
در ایستگاه برای اقامه ی نماز مسافران، مقابله با 
نفوذ بهائیت در مراکز دولتی، حمایت از مردم 
فلســطین و صدور اعالمیه درباره ی آن اشاره 
کرد. پس از ارتحال آیت ا... بروجردی، بسیاری 
از شــاگردان او، گرداگرد امام جمع شــدند 
به طوری که در درس خــارج او، بیش از 400 
تن شــرکت می کردند. در این دوران بود که 

3  امام خمینی، با علم به تثبیت جایگاه و

رویکرد ایران هراســی علیه ملت ایران، تا این اواخر کشورهای همسایه، ملت های 
منطقه و افکار عمومی دنیا را نشانه رفته بود؛ اما گویا این ابزار کهنه متناسب با فضای 
بین المللی پس از برجام به روز شده و دو کارکرد، دو مخاطب و دو هدف جدید پیدا 

کرده است.
 

  ایران هراسی برای برای بی اثر کردن توافق کاغذی
1.  مخاطب اولیه این ابزار جدید بانک ها، موسسات مالی بین المللی، سرمایه گذاران 
خارجی و دولت های طرف حساب با ایران هستند. آنها پس از برجام و بر روی کاغذ 
باید بتوانند با ایران مبادالت مالی و تجاری خود را از سر بگیرند اما با عملیات تبلیغی 
و دیپلماتیک آمریکایی ها مواجه اند که ایران را »نا امن« جلوه می دهند. »روی کاغذ 
مینویسند که بروند بانک ها با ایران معامله کنند -که این روی کاغذ است و ارزشی 

ندارد- اّما در عمل جوری در دل بانک ها هــراس می اندازند که آنها نزدیک نیایند؛ 
ایران هراسی. میگوید که ایران یک کشور تروریســت است و ما ممکن است مثاًل 
به خاطر روشهای تروریستی ]این [ کشور، ایران را تحریم کنیم؛ خب، معنای این 
چیست؟ این پیام به بانک ها است که حواستان جمع باشد؛ ایران ممکن است تحریم 
بشود؛ جلو نروید. روی کاغذ مینویسند: بانک ها بروید معامله کنید، بخشنامه صادر 
میکنند اّما در عمل کاری میکنند که بانک جرئت نکند جلو بیاید، سرمایه دار خارجی 

جرئت نکند بیاید سرمایه گذاری کند؛ عمالً دارند این کار را میکنند.95/1/8« 

  نسخه مدرن ایجاد خفقان علیه ایران
راهبردی که  برخی رسانه های آمریکایی هم به آن اعتراف می کنند. پایگاه تحلیلی 
 2  "لوب الگ" در این رابطه می نویسد: "آمریکا می تواند تهدید جلوه دادن ایران

خدعه آمریکا  پس از برجام
ایران هراسی، یکی از 3 ابزار دشمن از دیدگاه  رهبر معظم انقالب

 رهبر انقالب اسالمی در سخنان ابتدای سال خود در حرم رضوی »نفوذ«، »تحریم« و »ایران هراســی« را 3 ابزار فعال دشمنی آمریکا و نظام سلطه با 
جمهوری اسالمی برشمردند.  حاال پس از کلیدواژه نفوذ که رد آن را در قریب به اتفاق بیانات نیمه دوم سال 94 می توان یافت و هم چنین تحریم که ایشان 
در سخنرانی نوروزی امســال مفصال به آن پرداختند، در دیدار کارگران به ضلع ســوم ســه گانه آمریکایی این روزهای پس از برجام می پردازند: 
»ایران هراسی« ایران هراسی البته ابزار جدیدی بر علیه جمهوری اسالمی نیست و شاید قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسالمی ایران دارد. »دستگاه های تبلیغاتی و 
سیاسی دشمنان مّلت ایران تکیه ی خودشان را گذاشتند بر ایجاد ایران هراسی -بعضی ها اسالم هراسی، بعضی ها ایران هراسی- ]اّما[ محبوبّیت مّلت ایران در میان 

مّلتهای دنیا بیشتر شد. 92/11/19«  

می توانید تاریخ را بیمه کنید
مجاهدت جوانان برای نقش آفرینی در آینده کشور



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

    2 شماره سی ام|  هفته دوم اردیبهشت 95

ایران هراسی، یکی از 3 ابزار دشمن از دیدگاه  رهبر معظم انقالب

# حمایت_ از_تولید_ملی |  تولید داخلی باید به عنوان امری مقدس شناخته شود
»ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی اســت. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن  کـلــیـد  واژه

کمک تزریق بشــود، هم از چیزهایی که مانع رشــد آن است جلوگیری بشــود. 93/۲/۱0«  »وقتی یک محصول 
خارجی را ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمــان را بی کار میکنیم، یک کارگر دیگر را داریم 
به کار وادار میکنیم؛ این هســت، منتها مســئله ی مرغوبیت و کیفیت خیلی مهم است؛ و استحکام. 89/6/۱6« » 
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مســئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ 
اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاســت که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس 

و ناامید خواهد شد.  91/1/1«.  

خدعه آمریکا پس از برجام
1  را به عنوان ابزاری برای توقف رشــد اقتصادی این کشور 
اســتفاده   کند.  راهبردی که مقامات ارشد سابق آمریکا بارها بر 
آن تاکید کرده اند نسخه مدرن ایجاد خفقان علیه ایران است." 
رهبر انقالب در دیدار کارگران به عنوان یکی از مهمترین اقشار 
چرخه اقتصادی کشور نقاب از این خدعه آمریکایی برمیدارند: 
»طرف -جناب آمریکایی- میگوید که علّت اینکه سرمایه دارها 
و سرمایه گذارها نمی آیند در ایران سرمایه گذاری کنند اوضاع 
داخلی ایران اســت؛ اوضاع داخلی ایران چه اش اســت؟ در این 
منطقه امن تر از ایران کجا اســت؟ خود آمریــکا امن تر از اینجا 

است؟... ]ایران،[ کشوری امن، کشوری مّتحد.«

  سرمایه گذار  را می ترسانند تا نزدیک ایران نشود
آمریکایی ها این راهبرد را یکی از طریق ناامن جلوه دادن فضای 
داخلی ایران و دیگر با القای این مســئله که نظام و چهارچوب 
تحریم ها باقی مانــده و بنابراین هرزمانی ممکن اســت همه 
تحریم ها به بهانه های واهی چون حقوق بشر یا تروریسم بازگردد، 
دنبال می کنند. پیام این اظهارات برای ســرمایه گذار خارجی 
چه می تواند باشد؟ »وقتی مسئول آمریکایی میگوید که نظام 
تحریمهای ضّد ایرانی از بین نرفته اســت، معنایش چیست؟ 
معنایش این است که سرمایه گذار خارجی بترسد و نزدیک نیاید؛ 
اینها دارند ایران هراسی راه می اندازند. با صراحت دارند مردم را از 
ایران میترسانند برای اینکه کسی نزدیک نشود؛ این دشمن ما 

است.95/2/8«

  صدای اعتراض شرکا هم در آمده است
اتفاقی که باعث اعتراض برخی از شــرکای اروپایی آمریکا و یا 
رسانه های غربی نیز شده است. ماریتژه شاک، از مقامات پارلمان 
اروپا می گوید: "اروپا به گروگان سیاست آمریکا تبدیل شده است. 
ما برای دستیابی به موافقتنامه ای هســته ای مذاکره کردیم اما 
اکنون آمریکا بر سر راه اجرای آن مانع تراشی می کند." نشریه 
اکونومیست هم می نویســد: "به نظر می آید وزارت خزانه داری 
آمریکا قادر نیست معیارهایی تعریف کند تا بر اساس آن ایران 
بار دیگر به نظام مالی واشنگتن دسترسی داشته باشد و همین 
مساله ســرمایه گذاری در ایران را سخت کرده اســت. وزارت 
خزانه داری آمریکا از ســال ۲009 تاکنون کسانی را که با ایران 
تعامالت مالی داشــته اند حدود ۱4 میلیارد دالر جریمه کرده 

است."

  بازنمایی دروغین یک دوراهی بر سر راه ملت ایران
2. اما هدف دوم خدعه جدید آمریکایی ها در فضای پس از برجام 
چیست و مخاطب اصلی آن چه کسانی هستند؟ آیا این سیاست 
شیطان مخاطبان داخلی هم خواهد داشت؟ رهبر حکیم انقالب 
به این سوال هم در ســخنان نوروزی خود پاسخ گفتنه اند. »آن 
سیاستی که مورد نظر آنها است این است که وانمود کنند ملّت 
ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد و چاره ای ندارد جز اینکه یکی از 

این دو راه را انتخاب کند. آن دوراهی عبارت است از اینکه یا باید با 
آمریکا کنار بیایند، یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکالت 
ناشی از آن را تحّمل کنند؛  این چیزی است که آنها میخواهند... 
اینها میخواهند این را به صــورت یک گفتمانی در بین نخبگان 
جامعه ترویج کنند و بتدریج آن را در میان مردم و افکار عمومی 
ســرریز کنند. در داخل کشور و خارج کشــور، این فکر را دارند 
ترویج میکنند ... البّته در داخل هم همین طور که عرض کردیم، 
کسانی هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کرده اند و تالش 

میکنند که آن را به دیگران هم بقبوالنند.95/1/1«

  این توافق کافی نیست!
هدف از بازنشاندن این تفکر در ذهن مخاطب داخلی چیست؟ 
»درســت توّجه کنید تا من توضیح بدهم؛ مــن حرف طرف 
مقابل را بگویم... میگوید ایران دارای ظرفیتهای فراوان اقتصادی 
است و هدف از توافق هســته ای این بود که کشور ایران بتواند از 
این ظرفیتها استفاده کند؛ خب، این توافق انجام گرفت لکن این 
توافق کافی نیست و مسائل دیگری هم هســت که در آنها هم 
بایستی ملّت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند 
و اقدام بکنند؛ مثالً فرض بفرمایید امروز در منطقه ی غرب آسیا 
-یعنی همین منطقه ای که غربی ها به آن میگویند خاورمیانه- 
جنجالها و آشفتگی های بسیاری هست؛ خب، این مشکل برای 
کّل منطقه است و اگر میخواهید کشور شما از این مشکل نجات 
پیدا کند، باید سعی کنید این جنجالها فرو بنشیند. چه کار کنیم؟ 
با آمریکا همکاری کنیم، همفکری کنیم، جلسه کنیم، بنشینیم، 
گفتگو کنیم و یک مدلی را طبق میل آمریکایی ها یا طبق توافق 
آمریکایی ها انتخاب کنیم. 95/1/1«  راهبردی که بنجامین رودز، 
دســتیار اوباما به صراحت بر آن تاکید می کند: "ایران کشوری 
یکدست نیست. در نظام ایران، عناصری هســتند که از نبرد و 
کشمکش بیشتر منتفع می شــوند و عناصری هم هستند که 
طرفدار مذاکره هستند. از نگاه امریکاییها، راه حل مشکالت در 

پذیرفتن همه شرایط آنان است حتی بعد از توافق."

  راز »تایید مشروط« برجام از سوی رهبر انقالب
حاال بعد از این فرازونشیب های دیپلماتیک و رسانه ای راز »تایید 
مشروط« برجام از سوی رهبر انقالب و تاکید ایشان بر الزامات 
اجرایی آن که در نامه به رئیس جمهور آمده، روشن می شود. آنجا 
که به درستی وضعیت این روزها را پیش بینی می کنند: »دولت 
ایاالت آمریکا، در قضّیه ی هسته ای و نه در هیچ مسئله ی دیگری، 
در برابر ایران رویکردی جــز خصومت و اخالل در پیش نگرفته 
است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند.94/7/29« 
و در انتها نیز راه حل اصلی و واقعی پیش روی ملت را گوشــزد 
می نمایند: »رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق 
ملّت ایران کار الزمی است، لیکن گشــایش اقتصادی و بهبود 
معیشت و رفع معضالت کنونی جز با جّدی گرفتن و پیگیری 

همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد.94/7/29«

  اجرایی شدن نظر رهبر انقالب:
   »هیچ کودک افغانی نباید از تحصیل باز بماند«

در جلسه هیات دولت آیین نامه نحوه آموزش اتباع 
خارجی در ایران اصالح شد. این آیین نامه با هدف 
رفع مشــکالت ثبت نام و ادامه تحصیــل برخی از 
کودکان اتباع خارجی به ویژه کــودکان افغان و در 
راستای دستور رهبر انقالب اسالمی مبنی بر اینکه 
هیچ کودک افغانی نباید از تحصیل باز بماند، اصالح 

ایرنا| و به تصویب رسید.  | 

 رایس:  با جنگ مذهبی می توان بنیانهای 
سیاسی ایران را  لرزاند

کاندولیزا رایـس، وزیر اسـبق امـور خارجـه آمریکا: 
بـا جنـگ مذهبـی مـی تـوان بنیانهـای سیاسـی 
کشـوری مانند ایران را که در آن مذهب از سیاسـت 
جـدا نیسـت، لرزانـد. ایـران هسـته ای حتـی در 
عرصـه علمـی و پزشـکی می توانـد رقیـب و حتـی 
دشـمن سرسـختی برای آمریـکا باشـد. ایـران تنها 
کشـوری اسـت کـه در سیاسـت خارجـی خـود 
بـر پایـه واقع گرایـی حرکـت می کنـد و هرگـز از 
رقیبان و دشـمنان خـود تصاویری فرضـی و خیالی 

عصـر اندیشـه| نمی سـازد.  | 

نسخه بی بی سی برای حل مشکالت ایران
بی بی ســی  در تحلیلی درباره وضعیت کشورمان 
نوشت: حل مشکالت ایران نیازمند چیزی بیش از 
برجام است. ایران باید رابطه دوستی با آمریکا برقرار 

بی.بی.سی| کرده و دست از آمریکا ستیزی بردارد.  | 

 روایت روزنامه عربی  از
 سردی روابط واشنگتن و ریاض 

روزنامـه رای الیـوم: اوبامـا در سـفر خـود بـه ریـاض 
سـند دفـن روابـط اسـتراتژیک80 سـاله بیـن دو 
کشـور را امضـا کـرد. چـرا کـه سـتون های سـه گانه 
ائتـالف اسـتراتژیک میـان دو کشـور یعنـی مبـارزه 
بـا کمونیسـم، مبـارزه بـا ناسیونالیسـم عربـی کـه 
اولویتش رویارویی با اشـغالگری اسرائیل اسـت، و در 
آخر نفـت، از هـم پاشـیده و محو شـده اند. برداشـته 
شـدن ایـن سـتون ها باعـث سـه اتفاق شـده اسـت: 
نخسـت اجتناب اوبامـا از حملـه هوایـی بـه دمشـق 
برای سـرنگون کردن بشـار اسـد،   دوم توافق هسـته 
ای اوبامـا با رقیـب منطقه ای سـعودی یعنی ایـران و 
در نهایـت، مصاحبـه بسـیار طوالنـی اوبامـا بـا مجله 
آتالنتیک کـه در آن عربسـتان سـعودی را بـه ترویج 
ایدئولـوژی وهابـی تنـدرو متهـم و تأکیـد کـرد کـه 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق عامـالن حمـالت ۱۱ 

تسـنیم| سـپتامبر سـعودی بودنـد. | 
 

جنگ سوریه حزب ا... را قدرتمندتر کرد
مسـئول میز لبنان و سوریه در سـرویس اطالعاتی 
رژیـم صهیونیسـتی : نیروهـای حزب ا... در بیشـتر 
درگیری هایـی کـه در آن شـرکت می کننـد پیروز 
می شـوند و از سـوی دیگـر حـزب ا... علی رغـم 
جنـگ در سـوریه، بنیـه قـدرت خـود را بـرای 
مواجهـه بـا اسـرائیل حفظ کـرده اسـت. حـزب ا... 
اکنـون یکصـد هـزار موشـک و راکـت دارد. جنگ 
می توانـد  حـزب ا...  بـا  اسـرائیل  میـان  بعـدی 
 بسـیار وخیم تـر از تجربه هـای بیسـت سـال اخیر

بی.بی.سی|   باشد. | 

 »آن سیاستی که مورد 

نظر آنها است این 

است که وامنود کنند 

مّلت ایران بر رس یک 

دوراهی قرار دارد 

و چاره ای ندارد جز 

اینکه یکی از این دو 

راه را انتخاب کند. آن 

دوراهی عبارت است 

از اینکه یا باید با آمریکا 

کنار بیایند، یا باید 

به طور دائم فشارهای 

آمریکا و مشکالت 

ناشی از آن را تحّمل 

کنند؛  این چیزی است 

که آنها میخواهند... 

هفته اخبار
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هفته سخن

 )( نشانه های زندگی جهادی و مکتبی در اتاق خصوصی امام کاظم
سان 250 ساله ائمه)( همه یشان بمجرد اینکه بار امانت امامت را 

ان

تحویل میگرفتند، یکی از کارهائی که شروع کردند، 
یک مبارزه ی سیاســی بود، یک تالش سیاسی بود 
 )( برای گرفتن حکومت... امام موسی بن جعفر
هم این کار را شروع کرد از ســال ۱48، یعنی سال 
وفات امام صادق )( و  ادامه پیدا کرد تا ســال ۱83، یعنی 
سال وفات موسی بن جعفر؛ 35سال تالش موسی بن جعفر 
ادامه پیدا کرد... در زندگی خصوصی موسی بن جعفر مطلب 
برای نزدیکان آن حضرت روشن بود. هیچ کس از نزدیکان آن 
حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود که نداند موسی بن 
جعفر برای چی دارد تالش میکند و خود موسی بن جعفر در 
اظهارات و اشــارات خود و کارهای رمزی ای که انجام میداد، 
این را به دیگران نشان میداد؛ حتی در محل سکونت، آن اتاق 
مخصوصی که موســی بن جعفر در آن اتاق مینشســتند 
اینجوری بود که راوی که از نزدیکان امام هست، میگوید من 

وارد شدم، دیدم در اتاق موسی بن جعفر سه چیز است: یکی 
یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی 
دور هســت، یعنی به تعبیر امروز ما میشود فهمید و میشود 
گفت لباس جنگ، این لباس را موســی بن جعفــر را آنجا 
گذاشتند، نپوشیدند، به صورت یک چیز سمبولیک، بعد »و 
سیف معلق«؛ شمشــیری را آویختند، معلق کرده اند، یا از 
ســقف یا از دیوار. »و مصحف«؛ و یک قرآن. ببینید چه چیز 
سمبلیک و چه نشــانه ی زیبائی اســت، در اتاق خصوصی 
حضرت که جز اصحاب خاص آن حضرت کســی به آن اتاق 
دسترسی ندارد، نشانه های یک آدم جنگی مکتبی مشاهده 
میشود. شمشیری هست که نشــان میدهد که هدف جهاد 
است. لباس خشنی هست که نشان میدهد وسیله، زندگی 
خشونت بار رزمی و انقالبی اســت و قرآنی هست که نشان 
میدهد هدف این است؛ میخواهیم به زندگی قرآنی برسیم با 

این وسائل و این سختی ها را هم تحمل کنیم.     64/1/23

:)( روایت رهبر انقالب از زندگی مبارزاتی امام موسی بن جعفر

رشط اول هم این 

است که پارسا باشید، 

هوشمند باشید، 

فکر کنید، دوست را 

بشناسید، دشمن را 

بشناسید... 

ببینید چه چیز 

سمبلیک و چه 

نشانه ی زیبائی است، 

در اتاق خصوصی 

حرضت که جز 

اصحاب خاص آن 

حرضت کسی به آن 

اتاق دسرتسی ندارد

می توانید تاریخ را بیمه کنید
جوانان و نوجوانان عزیز من! همه ی شما می توانید در  جامعه انقالبی

کشــورتان نقش پیدا کنید. یــک روز نقش، نقش 
»حســین فهمیده« بود. در زمینه ی مسائل دینی، 
فرهنگی، سیاسی، اخالقی، آینده نگری، امیدبخشی، 
نشاط دادن به محیط پیرامون خود و تعبد و تقید و 
پایبندی به شریعت اســالمی می توان مجاهدت کرد... همه 
می توانید در مدارس، دانشگاهها، محیطهای کار و غیره، نقش 
ایفا کنید. جوان زنده و بانشــاط و پرامید و پاکدامن، می تواند 
یک تاریــخ را بیمه کند... ]دشــمنان[ برای شــما جوانان و 
نوجوانان عزیز کشــور ما هم خیلی خوابها دیدند و نقشــه ها 
کشیدند؛ اما بحمدا... نتوانستند. البته این نتوانستن، به خاطر 
هوشیاری شماست. این را افزایش دهید و به دنبال فهم صحیح 
معارف اســالمی و پایبندی به تکالیف دینــی و اخالق نیک 
باشید... ]کشــور را[ به یک نقطه ی از همه جهت برجسته و 
پیشرفته تبدیل کنید. این کار شماست و در دست شماست و 
از امروز باید مقدماتش را در خودتان فراهم کنید. شرط اول هم 
این است که پارسا باشید، هوشمند باشید، فکر کنید، دوست را 

بشناسید، دشمن را بشناسید.    77/8/8

مجاهدت جوانان برای نقش آفرینی در آینده کشور

1 موقعیت حوزه در جامعه، اقدامات سیاســی و 
اجتماعی خود را گســترش داد. گرچه رژیم پهلوی، 
خیلی زود متوجه خطر امام شــد و ابتــدا او را زندانی 
و ســپس به خارج از کشــور تبعید کرد، اما به دلیل 
پرورش نســلی از "طالب جــوان و انقالبی" که حرف 
امام خمینــی را تا دل شــهرها و روســتاها "امتداد" 
می دادند، نهایتا نهضــت امام خمینی در ســال 57 
به پیروزی رســید. بی تردید »اگر طــاّلب نبودند این 
حرکت این طور گســترش پیدا نمی کــرد... طلبه ها 
بودند که این فکر را منتقل کردند به سرتاســر کشور. 
94/12/25« در میان شــاگردان امام، یکی از مهم ترین 
و مطرح ترین آنها، شهید بزرگوار مرتضی مطهری بود. 
»همان طور که ایشان شاگرد خوبی برای امام بودند و 
قدر امام را واقعاً ایشان می دانست و امام را می شناخت، 
 امام هم این شــاگرد خوب و ممتاز خــودش را واقعا 

می شناخت. 63/2/10« 
شــهید مطهری دو کار مهم را در آن مقطع حساِس 

منتهی به انقالب اسالمی انجام داد:
اول، پاسخ دادن به نیازهای جامعه ی زمانه ی خود بر اساس 
طرح کلی اندیشه ی اسالمی. »شهید مطهری به عرصه ی 
ذهنیت جامعه نگاه کرد و عمده ترین ســؤاالت ذهنیت 
جامعه ی جوان و تحصیلکرده کشــور را بیرون کشــید و 
آنها را با تفکر اسالمی و فلســفه ی اسالمی و منطق قرآنی 
 منطبق کرد و پاسخ آنها را در سطوح مختلف در مقابل افراد

 گذاشت. 4/15/ 83« 
دوم، شهید مطهری، در مقابل نسخه های التقاطی از اسالم 
و یا افکار وارداتی غربی، به تمام معنا ایستاد و تفکر صحیح 
اسالمی را در جامعه شرح و بسط داد. »ایشان با قّوت فکری 
و اندیشــه ی قوی و صائب خود وارد میدان هایی شد که تا 
آن وقت هیچ کس در زمینه ی مســائل اســالمی وارد این 
میدان ها نشــده بود... ایشــان، هم در جبهه ی مقابله ی با 
مارکسیست ها به یک جهاد بسیار هوشمندانه دست زد، و 
 هم در جبهه ی مقابله ی با تفکرات غربی و لیبرالیست ها وارد 

میدان شد. 82/12/18« 
به همین دلیل، آثار شهید مطهری، »مبنای فکری نظام 
جمهوری اسالمی ایران است. دیگران به مقدمات این 
انقالب خیلی کمک کردند، ولی افکار آن ها در ساخت 
نظام جمهوری اسالمی ایران، نقش آن چنانی نداشته 
است.« با این همه اما »ما نمی توانیم در شهید مطهری 
متوقف شــویم... ما احتیاج داریم مطهری هایی برای 
دهه ی 80 و 90 داشته باشــیم؛ چون نیازهای فکری 
روزبــه روز و نوبه نــو وجــود دارد. 4/15/ 83« فارغ از 
شخصیتهاي انگشت شمار که هم اکنون چنین نقشی 
را ایفا می کنند، امروز جریان حوزه می بایســت همان 
کاری را انجام دهند کــه مطهری انجــام داد.  امروز 
مطهری های دهه ی 90 باید همان نسبتی را با انقالب 
داشته باشند که مطهری داشت. یعنی اوال آنکه انقالبی 
باشند و نسبت به پروژه ی انقالب زدایی از حوزه و جامعه 
حساس باشند. ثانیا حرف انقالب را تا اقصی نقاط کشور 
و بلکه جهان امتداد دهند. ثالثا فرزند زمانه ی خویش 
باشند و برای سؤاالت جدید، پاســخ های متناسب و 
منطقی ارائه دهند. و رابعا اینکه تفکر ناب اسالمی را از 
خطر التقاط و انحراف به مسیر تفکرات وارداتی شرقی 
و غربی مصون بدارند. »حرف من این است که می گویم 
حوزه ی علمّیه ی قم بایســتی به عنوان یک حوزه ی 
انقالبی، به عنــوان مهد انقالب، به عنــوان آن کوره ی 
آتشفشــانی که همین طور دارد انرژی انقالبی را صادر 
می کند از خودش، حضور داشته باشد و ظهور داشته 

باشد. 94/12/25«  

 »دولت اسالمی«  محقق نشود نوبت به »جامعه ی اسالمی« نمی رسد
مطالبه رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار اعضای شــورای 

عالی مرکز الگوی اســالمی - ایرانی پیشرفت، هدف 
انقالب اسالمی را »تحقق تمدن اسالمی« خواندند. 
ایشــان در تبیین مراحل پنجگانه ی تحقق اهداف 
انقالب اسالمی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، گفتند: 
مرحله ی اول در این فرایند، شکل گیری انقالب اسالمی است و 
پس از آن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود. رهبر انقالب، 
مرحله ی ســوم را که اکنون در آن قرار داریم، »تشکیل دولت 
اسالمی« خواندند و افزودند: تا وقتی این مرحله به طور کامل 
محقق نشده اســت، نوبت به »تشــکیل جامعه ی اسالمی« 
نمی رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسالمی نیز 
صرفاً در ســطح گفتمان ســازی در جامعه باقی خواهد ماند. 
ایشــان، گام نهایی را تحقق »تمدن اســالمی« دانســتند و 
خاطرنشان کردند: تمدن اسالمی، کشورگشایی نیست بلکه به 
معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اســالم است.  حضرت 
آیت ا... خامنه ای تولید الگوی پیشــرفت اســالمی - ایرانی را 

الزمه ی تحقق »تمدن اســالمی« خواندند و در پاسخ به این 
سؤال که »چرا الگوهای موجود و آزموده شده در دنیا نمی توانند 
الگوی مطلوبی برای ما باشند؟«، گفتند: الگوهای رایج توسعه، از 
لحاظ مبانی، غلط و بر پایه ی اومانیسم و اصول غیر الهی هستند 
و از لحــاظ آثــار و نتایج نیز نتوانســته اند وعده هایــی را که 
درخصوص ارزش هایی نظیر »آزادی« و »عدالت« داده بودند، 
محقق کنند. ایشان، »اسالمی بودن« الگوی پیشرفت را اساس 
کار خواندند و تأکیــد کردند: الزمه ی تحقــق این موضوع، 
تحقیقات عمیق اسالمی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه های 
علمیه و فضالی متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، کالمی و 
فقهی است. حضرت آیت ا... خامنه ای، توجه به َوجه ایرانی در 
عنوان الگوی اســالمی - ایرانی پیشــرفت را نیز مهم ارزیابی 
کردند و افزودند: ایران، زمینه ی تحقق این الگو است و اگر به 
فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و ســنن و سرمایه های 
انسانی و طبیعی کشور توجه نشود، الگوی پیشرفت، سندی غیر 

قابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد.   

الزامات رسیدن به هدف نهایی انقالب اسالمی

تا وقتی »دولت 

اسالمی«  به طور 

کامل محقق نشده 

است، نوبت به 

»تشکیل جامعه ی 

اسالمی« منی رسد 

و در این صورت، 

موضوع سبک 

زندگی اسالمی 

نیز رصفاً در سطح 

گفتامن سازی در 

جامعه باقی خواهد 

ماند

رکن اساسی، کار کارگر است
ش و پاسخ نقش کارگران در پیشـرفت و استقالل اقتصادی 

پرس

کشور چیست؟
امروز هم اگر ما دنبال توسعه ی اقتصادی هستیم، 
بایــد کار را تقویت کنیــم؛ بدون کار نمی شــود. 
مرتب صحبت از ســرمایه گذاری است. بنده نقش 
سرمایه گذاری را قبول دارم؛ بدون سرمایه گذاری هم کاری 
صورت نمی گیرد؛ اما سرمایه گذاری یک رکن کار است؛ رکن 
اساسی، کار کارگر اســت. کاری که از روی دلسوزی، از روی 
کاردانی، با پیگیری و با قبول شرایط دشــوار همراه نباشد، 
نمی تواند کشــور را نجات دهد. کشور بدون چنین کاری، به 
آن جایی که باید برسد، نمی رســد. ما امروز دنبال استقالل 
اقتصادی هستیم؛ دنبال رها شدن کشور از وابستگی به نفت 
هستیم. امروز می خواهیم پایین آمدن فالن مقدار از قیمت 
یک بشکه ی نفت، نتواند در کشور ما این همه تاثیر بگذارد. 
این کارها چگونه ممکن است؟ اگر ما بخواهیم خودمان را از 
نفت بی نیاز کنیم، غیر از این اســت که باید به محیط کار، به 
جامعه ی کارگری، به مساله ی کارگاهها و به مساله ی آموزش 

کارگران، اهتمام ویژه ای بشود؟    78/2/15

12 اردیبهشت روز کار و کارگر



 کتــاب حاضر مشــتمل بر ۲6 ســخنرانی از 
مرحوم مطهری اســت که در زمســتان ســال 
۱345 هجری شمسی و در شبهای ماه مبارک 
رمضان در مســجد اتفاق تهران و در یک جمع 
عمومی ایراد شده و به همین جهت بیانی ساده 
و روان دارد. این مجموعه سخنرانی ها در همان 
سال ها به درخواست شــهید مطهری در اختیار 
حضرت آیت ا... خامنه ای قــرار گرفت تا پخته و 
تکمیل گشته و سپس منتشــر شود اما به علت 
بازداشــت حضرت آیت ا... خامنه ای در حوالی 
ســال 50، این همکاری ناتمام ماند. بخشــی از 
این کتاب دوجلدی در زمان خود شهید و بخشی 
پس از شهادت ایشان منتشر گردید.  این کتاب 
در واقع پاسخی است به این پرســش که: آیا با 
توجه به تغییرات و تحوالت زمان، اســالم که در 
چهارده قرن پیش نازل شده میتواند پاسخگوی 

مشکالت این زمان و هر زمان دیگری باشد؟  

حق تعالی کارگر است

همه کارگرند، کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با کار 
عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات 
اســت. حق تعالی  مبدأ کارگری است و کارگر است، 
فعال است...کار مثِل جلوه حق تعالی  می ماند که در 
تمام موجودات سرایت کرده است. همه موجودات، 

کار در آنها هست و با کار درست شده اند. همه ذرات 
وجود کارگرند حتــی ذرات اتمی کــه در این عالم 
طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیاری. همه 
ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان می کنیم 
ُح بَِحْمِدهِ َو  که هوشیار نیستند: َو اْن ِمْن َشی ءٍ إّل یَُسِبّ
لِکن ل تَْفَقُهوَن تَْسبیَحُهْم؛ همه ُمَسِبّح حقند، همه 
کارگران حق هستند، همه مطیع حق تعالی  هستند؛ 

و کار در همه جا هست و عالْم سرتاسر »روز کارگر« 
است نه یک روْز روز کارگری است، سرتاسر عالم روز 
کارگر است، تمام این موجوداتی که در عالم مالحظه 
 ، می کنید اثر کار فعالنه جنود الهی اســت؛ جند الَلّ
 همه کارگر هســتند. خدای تبــارک و تعالی مبدا 

کار است.  پیام رادیو-تلویزیونی  به مناسبت روز کارگر   
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میدان دادن به معلمین از پایه های 
نخستین جامعه اسالمی

اگر روایاتی که درباب معلم است مطالعه 
شود، از دیدگاه اسالم، حقایقی برای انسان 
درباره ی تعلیم و تربیت روشن می گردد... وقتی که 
پیغمبر، »معاذبن جبل« را برای اداره ی مردم یمن و 
پیاده کردن اســالم در بین آنها به آن ســرزمین 
می فرســتاد، توصیه هایی بــه او کــرد. از جمله 
توصیه های آن حضرت این بود که »و بث فی الناس 
المعلمین.«)1( معلمین را در بین مردم منتشر کن؛ 
یعنی معلمیــن در میان مــردم برونــد و به آنان 
بیاموزند. این، جزو پایه های اولی است؛ یعنی آن جا 
که اسالم برای اول بار می خواهد وارد شود و جامعه 
را اداره کنــد، یکی از کارهای اساســی اش میدان 
دادن بــه معلمین در بین مردم اســت. در روایتی 
دیگر، این گونه آمده است: سه نفرند که اگر کسی به 
آنها اهانت کند، منافق است، اولی یک امر تشریفی 
است: »ذو شیبة فی االسالم«؛ کسی که در اسالم و 
در راه اسالم، عمرش را به سر آورده و محاسنش را 
سفید کرده است. دومی که مسأله ی مهمی است، 
»امام مقسط«؛ رهبر و پیشــوای عادل. و سومی 
»معلم الخیر«؛)2( معلم آموزنده ی نیکیها؛ یعنی 
همان که درس و ســواد و دین و دانش را به مردم 
می آموزد. اهانت به او، عملی است که هیچ کس آن 
را مرتکب نمی شــود، مگر منافق. این قدر ارزش 
 تعلیــم و تربیــت و معلــم در جامعــه بــاال 

رفته است.  71/2/9
1( تحف العقول، ص 25.        |          2( مجموعة ورام، ج 2، ص 212.

با تشکر از تهیه ویژه نامه حزب ا.... یک نکته:
با توجه به اینکه این نشریه بصورت pdf در سایت قرار 
دارد ، بنده نمی توانم از آن در سایت استفاده کنم چون 
سایت ما قابلیت دریافت این فایل را ندارد.  پیشنهاد 
می کنم عالوه بر نسخه pdf آن ، نســخه jpeg  را نیز 
قرار دهید و همچنین نسخه word آنرا نیز قرار دهید 
. درضمن یک تصویر از لوگوی نشــریه حزب ا... را در 
سایت قرار دهید تا ما بتوانیم از آن تصویر در تبلیغات 

سایتمان استفاده کنیم . با تشکر
پاسخ: برخی از موارد درخواســت شما در کانال 
تلگرام نشــریه خط حزب ا... به آدرس اینترنتی  
Telegram.me/KhatteHezbollah  قابل دسترس 
است. درباره نسخه word   و لوگوی نشریه نیز این 

موضوع به لحاظ فنی و حرفه ای  بررسی خواهد شد.
با ســالم و خدا قوت با کمــال افتخار اعالم 
می نماییم که نسخه شماره بیست و هفتم نشریه 
حزب ا... در معرض دید نمازگزاران محترم مسجد 
چهارده معصوم علیهم السالم شهرستان فردوس 
)خراســان جنوبی( قرار گرفت. به امید سربازی و 

)( دیدار امام زمان
9675***9۱9: ســالم علیکــم. درباب 
ترویج اهداف نشریه و مناسب ســازی برای همه 
افراد پیشنهاد میشودبخش نوجوان هم فعال گردد.

پاسخ: هم اکنون  در پایگاه khamenei.ir  بخشی به 
همین نام وجود دارد. برای دسترسی به این صفحه 
می توانید به آدرس nojavan.khamenei.ir مراجعه 
کنید. در عین حال پیشنهاد شما  نیز بررسی خواهد 

شد.
88۲۱***9۱9: با سالم، مرکز پخش این 

نشریه در قم کجاست؟
 khamenei.ir پاســخ: نشــریه خط حزب ا... در
بارگذاری میشــود و چاپ و توزیع آن به صورت 

خودجوش صورت میگیرد.
۲488***9۱8: موسسه فرهنگی و هنری 
مروجان عصر پایداری ۲500 نسخه هفته نامه را 
در ماه فروردین چاپ و توزیع نموده است در سطح 
نماز جمعه و مراسم های یادواره شهدا مدافع حرم 

استان کرمانشاه 
باســالم و خداقوت، خیلی خوب میشه که 
خط حزب ا... را در یک نسخه ی »پی دی اف ویژه 
موبایل« هم طراحی و منتشر کنید. اگه این کار را 
بکنید، ضریب اســتفاده از نشــریه تون به مراتب 

بیشتر میشه ان شاء ا.... متشکریم. جزاکم ا...
پاســخ: نشــریه به صورت pdf از طریــق انواع 
مرورگرهای اینترنتی موبایلی و رایانه ای درآدرس 
http://farsi.khamenei.ir/weekly و در کانــال 

تلگرام نشــریه خط حزب ا... به آدرس اینترنتی  
Telegram.me/KhatteHezbollah قابل دسترسی 

است. 

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره 30|  هفته دوم اردیبهشت95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

احکام تعلیم و تعلم 
 س: معّلمی دانــش آمــوزی را در کالس در برابر 
دانش آموزان دیگر به شّدت تنبیه کرده است آیا آن 

دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟
ج: دانش آموز حق مقابله و پاسخگویی به گونه ای که 
شایسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب 
است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کالس را 
رعایت کند و می تواند از راههای قانونی اقدام نماید، 
همانگونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش آموز 
را در برابر همکالسی هایش حفظ کرده و آداب تعلیم 

اسالمی را رعایت نماید.
س: سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت 

چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟
ج: تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است 
و دانشجو تا وقتی که از مزایای مخصوص دانشجویی 
استفاده می کند باید از برنامه های درسی مخصوص 
دانشجویان متابعت کند و اال استفاده از آن مزایا از قبیل 

شهریه و کمک هزینه و غیره برای او جایز نیست.

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               ۱000۱0۲8 
   دورنگار:    0۲۱-669773۲8

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پیامبر اکرم اصرار داشتند جوانها زود ازدواج کنند »چه دخترها و چه پسرها« البته با میل خوشان 
و اختیار خودشان، نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه ی خودمان این را 
رواج دهیم. جوانها در سنین مناسب،  وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند، در همان حال گرمی و 
شور و شوق، باید ازدواج کنند. این بر خالف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می کنند 
ازدواجهای دوران جوانی، ازدواجهای زودرس است و ماندگار نیست. درست برعکس است، این طور 
نیست. اگر درست صورت بگیرد، ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در 

چنین خانواده ای کاماًل با هم صمیمی خواهند بود.     79/12/23

ازدواج در دوران جوانی را رواج دهیم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

»گل آقا«  طرفدارِ وفادار همیشگی انقالب و نظام اسالمی 
۱۱ اردیبهشت ۱383 سالروز درگذشت  هنرمند فقید کیومرث صابری فومنی؛  فومنی که توسط شهید رجایی 

به مشاورت فرهنگی رئیس جمهور رسید، در زمان ریاست جمهوری حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز در همان 
سمت ابقا شد.  وی صاحب ستون دوکلمه حرف حساب در روزنامه اطالعات و مدیرمسئول نشریه گل آقا بود.

در بخشی از پیام تسلیت رهبر انقالب  برای درگذشت وی آمده است: »او یار دیرین شهید رجایی و طرفدار وفادار 
همیشگی انقالب و نظام اسالمی بود. هنر برجسته او در سالهای دفاع مقدس همواره در خدمت کشور قرار داشت 

و او تا آخرین روز عمر خود هرگز قلم و قریحه سرشار خود را جز در راه ایمان و باور خود بکار نگرفت.«

    به کوشش: شهید مرتضی مطهری
  ناشر: صدرا

اسالم و نیازهای زمان


