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هفته

سخن

فرهنگبسیجی؛
تفکرشکستناپذیر

«امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای
تیرهای بال و حوادث ســخت و برابر همه توپها
و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون
همه عاشــقان شــهادت ،برای درک شهادت
روزشــماری میکند .جنگ مــا جنگ عقیده
است و جغرافیا و مرز نمیشناســد و ما باید در
جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسالم
را در جهان به راه اندازیم ».عبارات فوق از جمله
آخرین فرمایشــات رهبر کبیر انقالب اسالمی
حضرتامامخمینی(ره)استکهعمقووسعت
نگاه ایشان را به پدیده بسیج مستضعفین نشان
میدهد .امام خمینی(ره) ،موسس و بنیانگذار
بسیج جهانی مستضعفین بود« .بسیج یکی از
آیات قدرت الهی اســت که خدای متعال به آن
بندهی صالح ،به آن مرد بزرگ ،به آن شخصیت
کمنظیر یا بینظیر تاریخ اسالم بعد از ائمه ()
عطا کرد .فکر پردازش بســیج عمومی ،بسیج
مســتضعفین که امام بزرگوار آن را مطرح کرد
و عمل کرد و با همهی توان پشــت سر این فکر
ایستاد ،این نهال را آبیاری کرد تا تبدیل شد به
شجرهی طیبهای که تؤتی اکلها کلّ حین باذن
رب ّها (»)89/8/2
فراترازمرزها
مقایسه تاریخی بسیج با سالهای اولیه تشکیل
آن از منظرهــای گوناگــون میتواند صورت
پذیرد اما بی شــک یکی از مهمترین ابعاد این
مقایسه ،گسترش «شجره طیبه بسیج» به فراتر
از مرزهای جمهوری اسالمی اســت .در دیدار
اخیر هم رهبر انقالب اشــاره کردند که بسیج
«از لحاظ کمّ یّت و از لحاظ کیفیّت توسعه پیدا
کرده است» .یکی از نشانههای رشد کمی بسیج،
ایجاد هستههای مقاومت در سایر کشورها است
که موجب رشد این نیروی مخلص در بیرون از
مرزها شده است .بسیج در ایران ،حشدالشعبی
در عراق ،حــزبا ...در لبنان و ...امــروز در کنار
هم و در یک جبهــه بدون توجه بــه مرزهای
جغرافیایی برای یک آرمان در نبردند .بسیجیان
گوش به فرمان رهبرند و «آنچه دارند در صحنه
میگذارند و از خطرات راه هم نمیترسند .یعنی
جانشان را در کف دســت گرفتهاند»)94/9/4(.
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در دیداری دیگر رئیسجمهور عــراق به جایگاه و
نفوذ کالم حضرت آیتا ...خامنــهای در میان مردم
و مســئوالن عراق بهعنوان یک مجتهــد و مرجع
تقلید بزرگ ،اشــاره میکند .رئیسجمهور بولیوی
میگوید که در ابتدای مسئولیتم در پاسخ به هشدار
آمریکاییها درخصوص رابطه با ایران ،تأکید کردم
که ما کشوری مســتقل هســتیم و برای ارتباط با
دیگران از کســی اجازه نمیگیریم و مانند همتای
ونزوئالیــیاش میگوید که "ما جنابعالــی را پدر و

امام حسین( )باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند...
یك وقت کســی حرفی را میزند ،حرف را زده و مقصود را
گفته اســت ،اما پای آن حرف نمیایســتد و عقبنشینی
میکند؛ این دیگر نمیتواند افتخار کند .افتخار متعلّق به آن انسان ،ملت
و جماعتی است که پای حرفشان بایستند و نگذارند پرچمی را که آنها
بلنــد کردهانــد ،توفانهــا از بیــن ببــرد و بخوابانــد.
امام حسین( )این پرچم را محکم نگه داشــت و تا پای شهادتِ
عزیزان و اســارتِ حرم شریفش ایســتاد .عزّت و افتخار در ب ُعد یك
حرکت انقالبی این است)8۱/۱/9( .

ش

عراق

هشت دیدار مهم با رهبر معظم انقالب اسالمی در سه روز ،روزهای پُرخبری را در فضای
رسانهای رقم زده بود که هفت دیدار آن با مسئوالن عالیرتبهی خارجی از چهار قارهی
جهان بود .موضوعات مطرح شده در این دیدارها و برخی از حواشی منتشرشدهی آن،
نمایانگر اتفاقات مهمی بود :یک اجالس بینالمللی در سطح عالی سران ،بهدلیل طوالنی شدن دیدار
پوتین و رهبر انقالب اسالمی -که برخالف برنامهریزی صورتگرفته و به درخواست مهمان جلسه دو
ساعت به درازا کشــید -یک ســاعت به تعویق میافتد و مالقاتی که به درخواست رئیسجمهور
روسیه ،پیش از انجام تشریفات خاص و مرسوم استقبال ،صورت میگیرد.
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تا انقالبمهدی...
گزارشیازتغییروتبدیل در«نظممستقرحاکمقبلىدنیا»

تاریخشهادت59/09/07 :

راهنمای همهی انقالبهای مســتقل میدانیم و
از ســخنان ارزنده ،الهامبخش و امیدآفرین شــما
درسهای فراوانی آموختهایم ".و ...
بیان این جمالت از ســوی عالیترین مقامات این
کشورها و اتفاقات در حاشــیه آن را نباید بهعنوان
رویدادهایی تشریفاتی در جلســاتی دیپلماتیک
تحلیل نمود؛ بلکه این اتفاقات نمایشــگر "آرایش
جدیدی از قدرت" در عالم مبتنی بر تفکر بسیجی
است؛ و این همان نکتهای اســت که  14ماه پیش

رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کرده بودند که «در
نگاه کالن به کل جهان -و از جمله به منطقه -انسان
به این نکتهى اساسى برخورد میکند که نظم مستقر
حاکم قبلــى دنیا در حال تغییر و تبدیل اســت».
( )93/۶/13قدرتهای استکباری که توانسته بودند
بعد از جنگ جهانی اول ،با تقســیم غنایم کسب
نموده از اعمال زور بر ســلطهپذیران ،نظم مطلوب
خود را شــکل بدهند؛ بعد از مدتی با نشــانههای
ازهمپاشــیدگی این نظم  -به دالیــل مختلف از
جمله شکلگیری جبههی مقاومت -مواجه شده
و «شاهد شکست سیاستهای دوران جنگ سرد و
گرائی پس از آن» میشوند و «جهان با
نیز یکجانبه ِ
عبرتآموزی از این تجربهی تاریخی ،در حال گذار
به نظام بینالمللی جدیدی» میشود)1391/۶/9( .
برای ایفای نقش درســت در این شــرایط «پیچ
تاریخی» ،ملت ایران دو وظیفــه و نقش تاریخی
بر عهــده دارد؛ وظیفهی اول این اســت که 2

شهدایناوچهپیکانماندگاردرتاریخ
«نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشــور مایهی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از جمله
شهدایفداکارناوچهپیکانهموارهدرتاریخاینکشورماندگارخواهدبود89/8/6 ».
شهیدهمتیفرماندهناوچهپیکاندرعملیاتمرواریدبود.ناوچهپیکاندراینعملیاتقایقهایموشکاندازراهدف
قراردادوپسازساعتهانبردمورداصابتقرارگرفتوباپرسنلشجاعخوددردلآبهاىخليجفارسجاىگرفت.
محلشهادت:عملیاتمرواریددرخلیجفارس

مزار :سمنان

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی
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دستور رهبری برای بررسی و ریشهیابی
آسیبهایاجتماعی

دبیرشورایعالیانقالبفرهنگیگفت:بادستوررهبر
معظم انقالب ،بررسی و ریشه یابی موضوع"آسیبهای
اجتماعی" در دســتور کار نهادهای نظام قرار گرفته
اســت/به همین منظور تاکنون جلســاتی با حضور
سرانقواوسایرمسئوالنتشکیلشدهاستوموضوع
آسیبهای اجتماعی بصورت ریشه ای در این جلسات
موردمطالعهقرارگرفتهاست | .تسنیم|

گزارشیازتغییروتبدیل در«نظممستقرحاکمقبلىدنیا»

تا انقالب مهدی...
)(

دیدار راهبردی پوتین با رهبر ایران
مسیراتفاقاتمنطقهراتغییرمیدهد

تاکیدرهبرانقالببراهمیترماننویسی
درادبیاتدفاعمقدس
گلعلی بابایی با اشــاره به دیدار 13مهرماه جمعی
از دست اندرکاران کتابهای دفاع مقدس با رهبر
انقالب گفت :ایشان فرمودند که از کتاب «ضربت
متقابل» میتوان 20رمان نوشت .ایشان فرمودند:
اخیرا کتابــی درباره شــهید «ابراهیــم هادی»
خواندهاند .با وجود آنکه به اتمام رسانده اند اما هنوز
کتاب را کنار نگذاشته اند .تأکید بسیاری بر نگارش
رمان داشــتند و بعد به یکی از کتابهایی که درباره
شهید باکری نوشته شده اشاره کردند | .تسنیم|
رئیسادارهمسلمانانروسیه:گرمترین
سالم و دعای ما را به رهبر ایران ابالغ کنید
شــیخ راویل عین الدین ،رئیس اداره مسلمانان
روسیه در دیدار با شهردار تهران :ما با دانشمندان
مشهور و رجال دینی ایران روابط نزدیکی داریم .از
شما میخواهم گرم ترین سالم و بهترین دعای ما
را به آیت ا ...خامنــه ای رهبر دینی ایران و جناب
روحانی رئیس جمهوری ابالغ کنید | .تسنیم|
آمریکا ،امــارات و عربســتان بر ادامه
حمایتازمعارضانسوریهتأکیدکردند
وزارت خارجــه آمریکا در بیانیــهای اعالم کرد:
وزیران خارجه ســه کشــور آمریکا ،امــارات و
عربستان سعودی ،در دیدار روز دوشنبه بر ادامه
حمایت از معارضان سوریه تأکید کردهاند .مطابق
ایــن بیانیه ،وزیران خارجه ســه کشــور مدعی
شدند که درباره آنچه تالشها برای غلبه بر داعش
خوانده شده رایزنی کردهاند .کری ،جبیر و بنزیاد
همچنین بر ادامه حمایــت از گروههایی که آنها
را معارضان میانهرو در ســوریه خواندهاند ،تاکید
کردهاند.
2
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« 1واقعیتهایى که امروز مشاهده میکنیم ،واژگونه تحلیل
نشــود )93/۶/13( ».در این باره محتوای هفت دیدار خارجی
رهبر انقالب با مخاطبانی از چهار قاره ،میتواند نقشهای کالن
و تحلیلی واقعیتر از شرایط عالم پیش چشم ما بگذارد.

«اگر حرف شام ملت
ایران پیش رفت
و توانستید پیروز
شوید ،آنوقت مسیر
تاریخ عوض خواهد
شد؛ زمینهی ظهور
ولیعرص
ولیامر و ّ
ّ
(ارواحنا له الفداء)
آماده خواهد شد».
()91/۱۰/۱۹

نقشه تحلیلی کالن
رهبر انقالب اسالمی در این دیدارها در توصیف شرایط موجود،
آن را «جنگ ارادهها» میخوانند که در آن «تنها راه پیشرفت
و پیروزی کشورهای مستقل» در برابر نظام سلطه «ایستادگی
و تکیه بر تودههای مردم اســت ».در این جنگ ،عملکرد نظام
ســلطه مانند «دو لبهی یک قیچی» اســت که یک ســر آن
«دشمنان صریح اسالم» و تیغهی دیگرش دشمنانی است «که
بهنام اسالم با اسالم دشمنی میکنند» .آمریکاییها که در رأس
نظام سلطه قرار دارند با طرحهای بلندمدت میخواهند با تغییر
هویت ،فکر جوانان عالــم را به «فکر آمریکایی» تبدیل کنند و
در «پشت پرده» با «ایجاد یا حمایت» از تروریستها بهدنبال
«تجزیه»سرزمینهایقدرتمندهستند.
آمریکاییها که امروز در همسایگی خود« ،حیاط خلوت»شان
را از دست رفته میبینند و شــاهدند که آن منطقه با «حرکت
بیبدیل ونزوئال» به «نقطهای مســتقل» تبدیل شــده است،
درصدند تا در قارهای دیگر «با تســلط بر ســوریه و ســپس
گسترش کنترل خود بر منطقه ،خأل تاریخی تسلط نداشتن بر
غرب آسیا را جبران کنند».
اما در سوی دیگر میدان مبارزه ،کشــورهای مستقل باید «با
هوشمندی و از موضع فعال» در مقابل نقشههای آمریکا عمل
کنند و با «تقویت هویت بومی و شناساندن ارزشها به جوانان»
مانع از آمریکایی شدن اذهان شوند.
«راه پیروزی و اســتمرار موفقیت دولتهای مستقل» در این
میدان ،بهرهگیری از الگوی امام خمینی( )اســت .امام «با
دســت خالی اما با تکیه بر آحاد مردم و بــه صحنه آوردن آنها
توانســت حکومت مورد حمایت آمریکا و اروپا را ساقط کند».
و نباید فراموش کرد که «پیشــرفت و موفقیت این دولتها،
پیشرفت و موفقیت کشور» امام خمینی (ره) است.

 #جوان _ مؤمن _انقالبی |

دیدار هشتم
بعد از آنکه تحلیل درســتی از وضعیت عالم بهدست آمد
آنگاه نوبت به کار دوم میرسد؛ «کار دومى که مهم است،
این اســت که خودمان را براى ایفاى نقش در پدید آوردن
نظم جدید» ( )93/۶/13آماده کنیم.
دیـدار هشـتم رهبـر معظـم انقلاب در هفتـهی جـاری،
دیداری بـود به مناسـبت روز بسـیج کـه از دید رسـانهها
جنبـهی داخلی داشـت .اما ایـن دیـدار جنبـهی دیگری
هـم دارد کـه میتـوان آن را مکمـل هفـت دیـدار قبلـی
دانسـت .ریشـهی هفـت دیـدار قبلـی را بایـد در اقتـدار
بسـیج جسـتجو کـرد .تشـکیل بسـیج« ،هنـر امـام» بود
که ایشـان از «متن مردم» آن را تشـکیل داد .بعـد از آنکه
«مبـارزه در دوران اختنـاق تمام شـد» جریـان «مقاومت
مثـل یـک جریـان ممتـد ،مثـل یـک شـط جوشـان در
دوران پیـروزی» مانـد و «روزبـهروز بالندهتـر» شـد و
«در نبردهـای نوتولّدیافتـه» ( )94/9/4نقـش ایفـا کـرد؛
نقشـههای نظـام سـلطه را نقـش بـر آب کـرد و تفکـر
بالنـدهاش «صادر شـد» زیرا «مفاهیـم انقلاب و مفاهیم
اسلام ،مثـل عطـر گلهـای بهـاری اسـت؛ هیـچ کسـی
نمیتوانـد جلـوی آن را بگیـرد؛ پخـش میشـود ...نسـیم
روحافـزا و روانبخشـی اسـت کـه همهجـا را بـه خـودی
خـود میگیـرد »...و االن «شـما در کشـورهای گوناگونـی
مالحظـه کنیـد)93/۰۹/06( ».
در چنین فضایی ضمن اینکه باید مراقب «نقشــهی نفوذ
دشمن» در ایران اسالمی باشــیم ،باید «خودمان را آماده
کنیم براى ایفاى نقش در پدید آوردن نظم جدید و این هم
ممکن نخواهد شد مگر با قوى کردن کشور» ()۹۳/۶/۱۳
ولیامر
ســه ســال پیش رهبرمعظم انقالب اســامی و ّ
مسلمین این بشارت را به ملت بسیجی ایران داد که:
«اگر حرف شــما ملت ایران پیش رفت و توانستید پیروز
شوید ،آنوقت مســیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینهی
ولیعصر (ارواحنــا له الفداء) آماده خواهد
ولیامر و ّ
ظهور ّ
شد)91/۱۰/۱۹( ».

جوان مخلص مدافع انقالب اسالمی

مؤمـن مـا کـه جـان بـر کـف دسـت گرفتـه و آمـادهى مجاهـدت اسـت ،در معـرض تندبـاد ایـن تبلیغات
ن
جوا 
ِ
[دشـمنان] قرار دارد؛ اما ایـن تبلیغـاتِ گمراهکننده و لغزاننـده نمىتوانـد او را بلغزانـد ،زیرا حقیقـت را مىبیند و
در وراى تبلیغـات رنگارنـگ دشـمنان ،باطـن ظلمانـى و خبیـث محورهـا و مراکـزى کـه ایـن تبلیغـات را بـه راه
مىاندازنـد ،بـراى او روشـن اسـت ...دلـى کـه از ایمـان برخـوردار اسـت و منشـأ تقـوا در اندیشـه و عمل اسـت ،با
تبلیغات دشمنان گمراه نمىشود)82/06/29( .
جـوان مؤمنى کـه دل به دنیـا نبسـته ،دل بـه منافع شـخصى نبسـته مىتوانـد بایسـتد و از فضیلتها دفـاع کند .کسـى که
خودش آلـوده و گرفتار اسـت کـه نمىتوانـد از فضیلتها دفاع کنـد! این جـوان بااخلاص مىتواند دفـاع کند .این جـوان ،از
انقالب ،از اسلام ،از فضایل و ارزشـهاى اسلامى مىتواند دفـاع کنـد)71/04/22( .
کـلــیـد واژه

انیس نقاش تحلیلگر و فعال سیاسی لبنانی با بیان
اینکهدیداررئیسجمهورروسیهباعالیترینمرجع
دینی و سیاسی کشــور بزرگ و مهمی مانند ایران
دارای معانی آشــکاری درباره نزدیک شدن منافع
روسیه و جمهوری اسالمی است ،نوشت :آنچه مهم
است حرفهایی اســت که در این دیدار بخصوص
درباره ســوریه زده شــده اســت .دیدار راهبردی
پوتین با رهبــر ایران آثاری دارد که ممکن اســت
مسیر اتفاقات منطقه را تغییر دهد .این دیدار پس از
تفاهم موفق تهران و مسکو برای عملیات میدانی در
سوریه که شاید شاهد اقدام مشابه آن در عراق هم
باشیم ،بسیار مهم است | .فارس|

نشریه خبری-تحلیلینمازهای جمعه،مساجد و هیاتهای مذهبی

سخن

درآستانهیاربعینحسینیوراهپیمائیبزرگعاشقان اباعبدا)(...

«اربعین» یک آغاز بود...

روایت تاریخی

اربعین در حادثهی کربال یک شــروع بود؛ یک آغاز
بود[ .بعد از قضیهی کربال] ...حادثهی اسارتها پیام را
باید منتشــر میکرد ...در کوفه ،در شام ،در بین راه،
خیلیهــا از زبــان زینــب کبــری ( )یــا
امام سجاد( )یا از دیدن وضع اسرا ،خیلی چیزها
را فهمیدند ،ولی کی جرئت میکرد ،کی توانائی این را داشت
که در مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق،
آنچه را که فهمیده اســت ،بروز دهد؟ مثل یک عقدهای در
گلوی مومنین باقی بود .این عقده روز اربعین اولین نشــتر را
خورد؛ اولین جوشــش در روز اربعین در کربــا اتفاق افتاد.
مرحوم ســید بن طاووس -و بزرگان -نوشــتهاند که وقتی
کاروان اســرا ،یعنی جناب زینب ( )و بقیه در اربعین وارد
کربال شــدند ،در آنجا فقــط جابر بــن عبــد ا ...انصاری و

عطیهی عوفی نبودند« ،رجال من بنیهاشم»؛ عدهای از بنی
هاشــم ،عدهای از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده
بودند و به اســتقبال زینبکبری آمدند .شاید این سیاست
والئی هم که زینبکبری اصرار کرد کــه برویم به کربال -در
مراجعت از شام -به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک
اما پرمعنا ،در آنجا حاصل شــود ...آنچه در کلمات بزرگان و
قدما هست ،این است که وقتی زینب کبری و مجموعهی اهل
بیت وارد کربال شدند ،عطیهی عوفی و جناب جابر بن عبد ا...
و رجالی از بنیهاشــم در آنجا حضور داشــتند .این نشانه و
نمونهای از تحقق آن هدفی اســت که با شهادتها باید تحقق
پیدا میکرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم...
در اربعین افشــاگری هم هســت ،عمل هم هســت ،تحقق
هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد87/11/28 .

نمونهایاز«دوستشناسی» و«دشمنشناسی» امامخمینی(ره)

امام(ره) گفتند همه ملتها با ما هستند
بــازخــوانـی

امام دو خصوصیت داشــت ،که این هم جز بــا نورانیت الهی ممکن نبــود ،و آن عبارت بود از :دشمنشناســی و
دوستشناسی .در شناخت دشمنها و دوستها اشتباه نکرد .از اول دشمنها را شناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم
در مقابلشان ایستاد ،و نیز از اول دوســتها را شــناخت و آنها را اعالم کرد و تا آخر هم از دوستی آنها منتفع شد .او
همیشه بر مردم و ملتها تکیه میکرد .در سفری که میخواستم به خارج از کشور بروم ،خدمت امام بزرگوارمان رفتم.
در آن زمان جریانی وجود داشت ،که به ایشــان گفتم در دنیا نسبت به این جریان علیه ما خیلی حرف است( .البته
میخواستم به ایشــان گزارش بدهم؛ ّ
وال من هم هیچ رعب و خوفی از آن جنجالهای جهانی نداشتم و بعدا ً هم وارد آن ماجرا
ً
شدم) .ایشان تمام خبرهای دنیا را همیشه به صورت نزدیک و نقد در اختیار داشتند و غالبا خبرهای جهانی را زودتر از دیگران
پاســخ من با لبخند رضایتی گفتند :بلی ،اطالع دارم؛ اما همهی ملتها با ما هســتند .واقعاً
به دســت میآوردند .امام(ره) در
ِ
همینطور بود که ایشان میفرمودند .در همان ســفر ،آنچنان حضور ملتها در کنار ما آشکار شــد که همه را مبهوت کرد.
بنابراین ،او هم دوستانش را میشناخت ،و هم دشمنانش را .از دوستانش منتفع میشد و به آنها اعتماد و تکیه میکرد .بزرگترین
دوستانش شما ملت وفادار بودید ،و امام چه خوب شما را شناخته بود1368/04/23 .

بسیجیان! مایه«تحسین»برایمابشوید
حزب ا ....این است

اخالقیات نیکوی اسلامی
مـا در درون خودمـان
ّ
اخالقیـات
را پـرورش بدهیـم؛ از جملـهی ایـن
ّ
اخالقیات گذشـت
صبـر اسـت ،از جملـهی ایـن
ّ
ظرفیت
اسـت ،از جملـهی ایـن
اخالقیات حلـم و ّ
ّ
داشـتن و جنبـه داشـتن اسـت ،از جملـهی ایـن
خصوصیـات را در درون
اخالقیـات تواضـع اسـت؛ ایـن
ّ
ّ
خودمان تقویت کنیـم .الزامـات رفتاری هم این اسـت که
خلقیـات نیکـو را در عمـل بـا مـردم ،در عمـل بـا
همیـن ّ
محیـط ،در تعامل بـا جامعه و انسـانها بـه کار ببریـم .امام
صـادق( )بـه اصحابـش میفرمود :جـوری عمـل کنید

در بین مـردم کـه هر کـس شـما را میبینـد ،بگویـد اینها
یاران امـام صادقنـد ،رحمت خـدا بر امـام صـادق ،مایهی
تحسـین برای ما بشـوید .رفتـار یکایک عزیزان بسـیجی،
شـما جوانهـا ،شـما عناصر پـاک ،شـما دلهـای پاکیـزه و
روشـن ،رفتـار یکایـک شـما بـا آحـاد مـردم  -کـه
خیلیهایشـان همانطـور کـه گفتـم بـه معنـای واقعـی
کلمـه بسـیجیاند  -بایـد جوری باشـد کـه بگوینـد اینها
محبت،
پرورشیافتـگان نظـام اسلامیاند؛ مایهی جلـب ّ
مایـهی جلـب احتـرام بـرای نظـام اسلامی و بـرای
جمهوری اسالمی1392/08/29 .

از این شامره در
ستون«بازخوانی»
گزیدههاییجذاب
و خواندنی از
بیانات رهربی در
موضوعاتگوناگون
منترش خواهد شد.

رفتار یکایک شام
با آحاد مردم...
باید جوری باشد
که بگویند اینها
پرورشیافتگاننظام
اسالمیاند؛مایهی
جلب مح ّبت ،مایهی
جلب احرتام برای
نظام اسالمی و برای
جمهوریاسالمی

هفته

 1مدافع حرم حضــرت زینــب و مدافع کربال
و نجفند و مدافــع حرمند ».و «اگر مــردان مجاهد
فی سبیلا ...در مقابل اینها نایستند قطعا از اسالم ناب
ونشانههایتشیعاثریباقینمیماند».
حالت دوم گسترش منطق و تفکر بسیجی در میان
ســایر ملتهای منطقه و بلکه جهان است چرا که:
«حرکت بسیجی ،سرنوشت ایران را ،بلکه سرنوشت
فراتر از ایران را تغییر داد ...از روز اول ،بســیجیان امام
ما در میدانهای گوناگون انقالب تا پیروزی انقالب و
تا پس از انقالب حرکتی کردند که ماندگار شد ،الگو
شد ...امروز جوانان نیویورک و کالیفرنیا هم شعارهای
مردم مصر و تونــس را تکرار میکننــد ،از آنها الهام
میگیرند؛ انکار هم نمیکنند .جوانان مصر و تونس هم
از حزبا ...و حماس و جهاد اسالمی الهام گرفتهاند و
فراگرفتهاندوپنهاننکردند.ومعلماولدرعصرجدید،
بســیجىِ امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجىِ امام
بزرگوار فراگرفتند ...که چگونه میتوان اسطورههای
قدرت مادی را شکست ،چگونه میتوان به نام خدا بتها
راشکست»)90/9/6(.
تفکرشکستناپذیر
همین الگو و تفکر موفق بود که باعث شــد کار این
شــجره طیبه به جایی برســد که « االن شــما در
کشورهایگوناگونیمالحظهکنید؛اینتفکّردرلبنان
دارد فعّالیت میکند ،در عــراق دارد فعّالیت میکند؛
جوانهای عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند
توانستند این پیروزیها را به دست بیاورند؛ در سوریه
همینجور »)93/9/6(...شــاید با نگاه به این میزان
از رشد و الگوســازی موفق بسیجیان است که رهبر
انقالب در دیدار اخیر با فرماندهان بسیج مطالبهای را
درزمینهتعاملباملتهایمنطقهبیانمیکنند.آنجا
که ایشان بالفاصه پس از تبیین سیاستهای اصولی
و تبیین«منطق روشــن ما در منطقه» میگویند:
«بســیج میتواند به دیگران تفهیم کند که مواضع
سیاسی جمهوری اسالمی ایران که امروز ما مواضع
رسمی و سیاسی مسئولین دولتیمان و دستگاهمان
در مورد سوریه در مورد عراق در مورد بحرین در مورد
یمن در مورد فلسطین مواضع روشن و آشکاری است
میتوانید تفهیم کنید که این مواضع منطقیترین
مواضعی است که میتواند یک انسان منصف و عاقل
اتخاذبکند»)94/9/4(.
با این نگاه و با این نقش برای بســیج مستضعفین،
انقالب رویین تن خواهد شد چه اینکه رهبر انقالب
میفرمایند« :ایران اسالمی شکســتناپذیر است.
آنهایی که نظام اسالمی و جمهوری اسالمی را تهدید
میکنند که ما چنین میکنیم ،چنان میکنیم بدانند:
جمهوری اســامی به برکت تف ّکر بسیجی و عمل و
حرکتبسیجیشکستناپذیراست»)93/9/6(.
حاال میتوان حکمت نگاه بلند و قدردانی برجســته
فرمانده کل قوا نسبت به بسیج را دریافت« :بسیج یک
برکتی است برای نظام جمهوری اسالمی ،یک ذخیره
است ،یک گنج اســت؛ یک گنج بیانتها؛ چون ملّت
بیانتهااست؛یکگنجاست.ومنبهشماعرضبکنم،
به توفیق الهی ملّت عزیز ایران این گنجینهی با ارزش
را ا ّوالً حفظ خواهد کرد ،ثانیاً اســتخراج خواهد کرد،
همتها و این ارادهها و این بصیرتها به
ثالثاً به کمک این ّ
ً
اوج تعالی و تر ّقی که مورد نظرش هست ،قطعا خواهد
رسید .و دشمنان مجبورند نگاه کنند و تماشا کنند و
پیشرفت ملّت ایران را ببینند؛ و کاری از آنها برنیاید .و
انشاءا...همینجورخواهدشد»)94/9/4(.
شماره نهم| هفتهاولآذر94
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نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

کالم

امام

صاحبامتیاز:

موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

بسیجیان باید به فکر ایجاد
حکومت بزرگ اسالمی باشند
بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت
بزرگاسالمىباشند...بايدهستههاىمقاومترادر
تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب
ايستاد .شما در جنگ تحميلى نشــان داديد كه با

شـرح

		
رایانامه:
10001028
پیامک:
دورنگار021-66977328 :

مديريتصحيحوخوبمىتواناسالمرافاتحجهان
نمود .شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده،
انقالب اســامى در جهان نيازمنــد فداكاريهاى
شماست و مســئولين تنها با پشتوانه شماست كه
مىتوانندبهتمامىتشنگانحقيقتوصداقتاثبات
كنند كه بدون امريكا و شوروى مى شود به زندگى
مسالمتآميزتوأمباصلحوآزادىرسید.

حدیث

دیداربایتیمان
بازدید حضرت آیت ا ...خامنه ای در
زمان ریاست جمهوری ،از خانه کودک
«سمیه و یاسر» در نیاوران تهران.
در این دیدار گروهی از فرزندان شهدا
نیزحضورداشتند.
64/11/17

خانواده

خدای متعال به پیغمبرش فرمــود که« :و ال تجعل یدک مغلولــه الی عنقک و ال
تبسطها کل البســط»؛ نه دســتهایت را به گردن خودت غل و زنجیر کن  -یعنی
امساک بیش از حد .معنایش امساک بیش از حد اســت  -نه این کار را بکن؛ و نه «تبسطها
کل البســط»؛ بکلی باز باز کن ....منظور این اســت که در امور مادی و مالی و اقتصادی ،نه
مشت بسته داشــته باش ،نه ولخرجی داشــته باش .به پیغمبرش خدای متعال اینجوری
ســفارش میکند« .و الذین اذا انفقوا لم یســرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلــک قواما»  -آخر
سورهی فرقان  -یعنی میانهرو در همهی امور .انسان از افراط و تفریط باید بپرهیزد.

پیامامامخمینی درسالگردتشکیلبسیجمستضعفین

با...
حز 

علی /با توجه به اینکه جلسات شامگاه های
بسیج؛ چهارشنبه شــب ها برگزار می گردد لطفا
نشریه را صبح چهارشنبه روی سایت قرار بدید تا به
موقع در جلسات توزیع شــود وگرنه پنج شنبه ها
باعث می شــود نشــریه با یک هفتــه تاخیر و در
چهارشنبه بعدی توزیع شود.

پاسخ :با توجه به اهمیت بیانات روز رهبر انقالب
در جهتگیری مطالب و سوژهها ،نشریه ناگزیر به
تنظیم زمان انتشار در اواخر هفته است.

محمد /بــا ســام و خداقوت؛ با تشــکر و
قدردانی از دســت اندرکاران نشــریه پر محتوای
حال
وضع گذشــته و ِ
«خط حزب ا»...؛ لطفاً درباره ِ
سیاه پوســتان آمریکا و نژاد پرستی در این کشور،
اگر از حضرت آقا ،بیاناتی موجود اســت ،در نشریه
اضافه کنید .یا علی
توزیــع نشــریه خــط حــزب ا ...توســط
دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس در
نماز جمعه اهلسنت

بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی1388/06/16

پیشنهاد

همراه

نرمافزارگوشیهمراه
مخصوص زیارت اربعین

آموزشی

احکام وضو

وضو ،شــرط صحت همهی نمازهــای واجب و
مستحب و اجزای فراموش شدهی آن است ،مگر
نماز میت.
وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب ،اگر عرفاً
نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد اشکال ندارد.
شک در اصل وضو (شک دارد وضو گرفته یا نه):
قبل از نماز :باید وضو بگیرد | .در بین نماز :نماز او
باطل است و باید دوباره وضو بگیرد و نماز را دوباره
بخواند | .پس از نماز (شک دارد نماز خوانده شده
با وضو بوده یا نه) :نمازی که خوانده صحیح است،
ولی باید برای نمازهای دیگر وضو بگیرد.
اگر شک دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه،
بنا میگذارد که وضوی او باطل نشده است.
شــک در صحت وضو (پس از انجام وضو شک
دارد وضویی کــه گرفته صحیح بوده یــا نه) :در
صورتی که احتمال میدهــد وضو را صحیح انجام
داده و در وقت وضو متوجه انجام آنچه در صحت
وضو معتبر است بوده ،به شک خود اعتنا نکند (و
بنا بر صحت بگذارد)

ایـرانی

در امور مالی «افراط و تفریط» نکنید

)1تهذيباألحكام ،ج  ،۶ص ۱۱۳

احکـام

 ...من دســت يكايك شــما پيشــگامان رهايى را
مىبوسم و مى دانم كه اگر مسئولين نظام اسالمى
از شــما غافل شــوند ،به آتش دوزخ الهى خواهند
سوخت .بار ديگر تأكيد مى كنم كه غفلت از ايجاد
ارتش بيست ميليونى ،ســقوط در دام دو ابرقدرت
جهانىرابهدنبالخواهدداشت67/09/02 .

تریبون

نجات مردم از جهل و گمراهی
هدف نهضت حسینی

اربعیــن امــام
یــک جملــه در زیــارت
ِ
حســین( )ذکر شده اســت که مانند
بسیاری از جمالت این زیارتها و دعاها ،بسیار پُرمغز و
در خور تأ ّمل و تدبّر است .آن جمله این است« :و بذل
مهجته فیــک» .این زیــارت اربعین اســت؛ منتها
فقرههای ا ّول آن ،دعاست که گویندهی این جمالت
خطاب به خداونــد متعال عرض میکنــد« :و بذل
مهجته فیک»؛ یعنی حســینبنعلی ،جان و خون
خــود را در راه تــو داد؛ «لیســتنقذ عبــادک من
الجهالة»؛تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ «و حیرة
ســرگردانی ناشــی از ضاللت و
الضّ اللة»؛ و آنها را از
ِ
گمراهی برهاند .این یک طــرف قضیه ،یعنی طرفِ
قیام کننده؛ حسینبنعلی( )است .طرف دیگر
قضیه ،در فقرهی بعدی معرفی میشود« :و قد توازر
غرته الدنیا و باع ّ
حظه باالرذل األدنی»؛()۱
علیه من ّ
نقطهی مقابل ،کسانی بودند که فریب زندگی ،آنها را
به خود مشــغول و دنیای ما ّدی ،زخــارف دنیایی،
شهوات و هواهای نفس ،از خود بیخودشان کرده بود؛
«و باع ّ
حظه باالرذل األدنی»؛ ســهمی را که خدای
متعال برای هر انســانی در آفرینش عظیم خود قرار
داده اســت  -این ســهم عبارت اســت از سعادت و
خوشــبختی دنیا و آخرت  -به بهای پست و ناچیز و
غیر قابل اعتنایی فروخته بودند۷۹/۱/۲۶ .

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

آدرس دریافت نرمافزار جاذبه حسینی

http://khl.ink/mdi

در آســتانه فرارســيدن ســالروز اربعيــن
اباعبدا...الحســين ( ، )پایگاه اطالع رسانی
 khamenei.irنسخه دوم از نرم افزار «جاذبه
حسيني» را با امکان پشــتيباني از دو سيستم
عامل  iosو  Androidجهت استفادهي زائران
اربعین حسینی تهيه و منتشر کرد .از ابتکارات
این نرم افزار ارائه خدمات به خانوادهها و آشنایان
زوار است تا با استفاده از قابلیت اشتراکگذاري
اتوماتيک مکان زائر ،از مسافت طي شده در راه
پياده روي اربعين و مکان حضور زائر در شهرهاي
نجفوکربالاطالعدقيقحاصلکنند.همچنین
نرمافزار این امکان را به زائران میدهد تا در صورت
جدا شدن ناخواســته از همراهان و همسفران
خود ،آنها را پیــدا کننــد .آداب و احکام زیارت
اربعین،متنوصوتزیارات،گلچینمداحیهای
حســینیه امام خمینی و ســایر مداحی های
مناسب جهت پیاده روی اربعین ،لغات پُرکاربرد
عربی  -فارسی و عربی  -انگلیسی در راهپیمائی
اربعینازدیگرامکاناتایننرمافزاراست.

به مناسبت هفته بسیج نسخه چاپی شماره
ششم نشریه خط حزب ا ...به عنوان منبع معرفی و
سئواالتی از آن تدوین شد که برای مسابقه فرهنگی
هفته بسیج پایگاه خدمات فنی و پشتیبانی شرکت
فوالد مبارکه در بین  1200نفر از بسیجیان شرکت
فوالد مبارکــه اصفهان توزیع گردید .اجر شــما با
اباعبدا ...الحسین( .)التماس دعا
ضمن سالم و خسته نباشید از مطالب استفاده
کردم و قشنگ بودن .اما بنظرم میشه بیشتر کار کرد و
در داخل نشریه بیشتر دیدگاه ها و نظرات حضرت آقا
رودرمسایلسیاسیروزمنعکسکرد.
سالم باتشکر از هفته نامه فوق العادتون ،امکان
انتخاب متن وذخیره در نــرم افزارهای فیشبرداری
نیست.اگه ممکنه فایل متنی هم بذارین
پاسـخ :شـما میتوانیـد بـا مراجعـه بـه آدرس
 http://khl.ink/khatمتـن هرکـدام از مطالب
را به طـور جداگانه مشـاهده و دریافـت نمایید.

