
صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمــاره  نهـم|  هفتـه اول آذر 94 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

تا انقالب مهدی...
گزارشی از تغییر و تبدیل  در »نظم مستقر حاکم قبلی دنیا«

در دیداری دیگر رئیس جمهــور عراق به جایگاه 
و نفوذ کالم حضرت آیــت ا... خامنه ای در میان 
مردم و مســئوالن عراق به عنوان یک مجتهد و 
مرجع تقلید بزرگ، اشاره می کند. رئیس جمهور 
بولیوی می گوید که در ابتدای مسئولیتم در پاسخ 
به هشدار آمریکایی ها درخصوص رابطه با ایران، 
تأکید کردم که ما کشــوری مستقل هستیم و 
برای ارتباط با دیگران از کسی اجازه نمی گیریم 
و مانند همتای ونزوئالیــی اش می گوید که "ما 
جنابعالی را پدر و راهنمــای همه ی انقالب های 
مستقل می دانیم و از سخنان ارزنده، الهام بخش 
و امیدآفرین شما درس های فراوانی آموخته ایم." 

و ...
بیان این جمالت از ســوی عالی ترین مقامات 
این کشــورها و اتفاقات در حاشــیه آن را نباید 
به عنوان رویدادهایی تشــریفاتی در جلساتی 
دیپلماتیک تحلیــل نمود؛ بلکه ایــن اتفاقات 
نمایشــگر "آرایش جدیدی از قدرت" در عالم 
مبتنی بر تفکر بســیجی اســت؛ و این همان 
نکته ای اســت که 14 ماه پیــش رهبر انقالب 
اســالمی به آن اشــاره کرده بودند که »در نگاه 
کالن به کل جهان -و از جمله به منطقه- انسان 
به این نکته ی اساســی برخورد میکند که نظم 
مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل 
اســت.« )93/۶/13( قدرت های استکباری که 

توانسته بودند بعد از جنگ جهانی اول، با تقسیم 
غنایم کسب نموده از اعمال زور بر سلطه پذیران، 
نظم مطلوب خود را شکل بدهند؛ بعد از مدتی 
با نشانه های ازهم پاشیدگی این نظم - به دالیل 
مختلف از جمله شکل گیری جبهه ی مقاومت- 
مواجه شــده و »شاهد شکســت سیاستهای 
دوران جنگ ســرد و نیــز یکجانبه گرائِی پس 
از آن« می شــوند و »جهان بــا عبرت آموزی از 
این تجربــه ی تاریخی، در حال گــذار به نظام 
بین المللی جدیــدی« می شــود. )1391/۶/9(  
برای ایفای نقش درســت در این شرایط »پیچ 
تاریخی«، ملت ایران دو وظیفه و نقش تاریخی 
 بر عهــده دارد؛ وظیفــه ی اول این اســت که 
 »واقعیتهایی که امروز مشاهده میکنیم، واژگونه 
تحلیل نشود.« )93/۶/13( در این باره محتوای 
هفت دیدار خارجی رهبر انقالب با مخاطبانی 
از چهار قاره، می تواند نقشه ای کالن و تحلیلی 

واقعی تر از شرایط عالم پیش چشم ما بگذارد.
   نقشه تحلیلی کالن

رهبر انقالب اسالمی در این دیدارها در توصیف 
شرایط موجود، آن را »جنگ اراده ها« می خوانند 
که در آن »تنها راه پیشرفت و پیروزی کشورهای 
مستقل« در برابر نظام سلطه »ایستادگی و تکیه 
بر توده های مردم است.« در این جنگ، عملکرد 
نظام ســلطه مانند »دو لبه ی یک قیچی« است 

که یک سر آن »دشمنان صریح اسالم« و تیغه ی 
دیگرش دشمنانی است »که به نام اسالم با اسالم 
دشــمنی می کنند«. آمریکایی ها کــه در رأس 
نظام ســلطه قرار دارند با طرح هــای بلندمدت 
می خواهند با تغییر هویت، فکر جوانان عالم را به 
»فکر آمریکایی« تبدیل کنند و در »پشت پرده « 
با »ایجاد یــا حمایت« از تروریســت ها به دنبال 

»تجزیه« سرزمین های قدرتمند هستند.
آمریکایی ها که امروز در همسایگی خود، »حیاط 
خلوت« شان را از دست رفته می بینند و شاهدند 
که آن منطقه با »حرکت بی بدیــل ونزوئال« به 
»نقطه ای مستقل« تبدیل شده است، درصدند 
تا در قاره ای دیگر »با تســلط بر سوریه و سپس 
گســترش کنترل خود بر منطقه، خأل تاریخی 

تسلط نداشتن بر غرب آسیا را جبران کنند.«
اما در ســوی دیگر میدان مبارزه، کشــورهای 
مستقل باید »با هوشمندی و از موضع فعال« در 
مقابل نقشه های آمریکا عمل کنند و با »تقویت 
هویت بومی و شناساندن ارزش ها به جوانان« مانع 

از آمریکایی شدن اذهان شوند.
»راه پیروزی و اســتمرار موفقیــت دولت های 
مســتقل« در این میدان، بهره گیــری 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 »پیشرفت و 
موفقیت این دولت ها، پیشرفت و موفقیت کشور« 

امام خمینی )ره( است.
   دیدار هشتم

بعد از آنکــه تحلیل درســتی از وضعیت عالم 
به دســت آمد آنگاه نوبت به کار دوم می رسد؛ 
»کار دومی که مهم است، این است که خودمان 
را برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم جدید« 

)93/۶/13( آماده کنیم.
دیدار هشــتم رهبر معظم انقالب در هفته ی 
جاری، دیداری بود به مناســبت روز بسیج که 
از دید رســانه ها جنبه ی داخلی داشت. اما این 
دیدار جنبه ی دیگری هم دارد که می توان آن را 
مکمل هفت دیدار قبلی دانست. ریشه ی هفت 
دیدار قبلی را باید در اقتدار بسیج جستجو کرد. 
تشکیل بسیج، »هنر امام« بود که ایشان از »متن 
مردم« آن را تشکیل داد. بعد از آنکه »مبارزه در 
دوران اختناق تمام شد« جریان »مقاومت مثل 
یک جریان ممتد، مثل یک شــط جوشان در 
دوران پیروزی« ماند و »روزبه روز بالنده تر« شد 
و »در نبردهای نوتولّدیافته« )94/9/4( نقش ایفا 
کرد؛ نقشه های نظام سلطه را نقش بر آب کرد و 
تفکر بالنده اش »صادر شد« زیرا »مفاهیم انقالب 
و مفاهیم اسالم، مثل عطر گلهای بهاری است؛ 
هیچ کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش 
میشود... نســیم روح افزا و روانبخشی است که 
همه جا را به خــودی خود میگیــرد...« و االن 
»شما در کشورهای گوناگونی مالحظه کنید.« 

 )93/۰9/۰۶(
در چنین فضایــی ضمن اینکه بایــد مراقب 
»نقشه ی نفوذ دشمن« در ایران اسالمی باشیم، 
باید »خودمان را آماده کنیم برای ایفای نقش در 
پدید آوردن نظم جدید و این هم ممکن نخواهد 

شد مگر با قوی کردن کشور« )93/۶/13(
سه ســال پیش رهبرمعظم انقالب اسالمی و 
ولیّ امر مسلمین این بشارت را به ملت بسیجی 

ایران داد که:
 »اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت و توانستید 
پیروز شوید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد 
شد؛ زمینه ی ظهور ولیّ امر و ولیّ عصر )ارواحنا له 

الفداء( آماده خواهد شد.«  )91/1۰/19(

هشت دیدار مهم با رهبر معظم انقالب اسالمی در سه روز، روزهای پُرخبری را در 
فضای رسانه ای رقم زده بود که هفت دیدار آن با مسئوالن عالی رتبه ی خارجی از 
چهار قاره ی جهان بود. موضوعات مطرح شده در این دیدارها و برخی از حواشی منتشرشده ی 
آن، نمایانگر اتفاقات مهمی بود: یک اجالس بین المللی در سطح عالی سران، به دلیل طوالنی 
شدن دیدار پوتین و رهبر انقالب اسالمی -که برخالف برنامه ریزی صورت گرفته و به درخواست 
مهمان جلسه دو ساعت به درازا کشید- یک ساعت به تعویق می افتد و مالقاتی که به درخواست 

رئیس جمهور روسیه، پیش از انجام تشریفات خاص و مرسوم استقبال، صورت می گیرد.

»نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایه ی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از 
جمله شهدای فداکار ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد بود.«  89/8/۶ 

شــهید همتی فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید بود. ناوچه پیکان درایــن عملیات قایق های 
موشک انداز را هدف قرار داد و پس از ساعت ها نبرد مورد اصابت قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در دل 

آب های خلیج فارس جای گرفت.  
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فرهنگ بسیجی؛تفکر شکست ناپذیر 
»امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بال و حوادث سخت و برابر همه توپها 
و موشکهای دشمنان باز کرده اســت و همچون همه عاشقان شهادت، برای درک شهادت 
روزشماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده اســت و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در 
جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اســالم را در جهان به راه اندازیم.« عبارات فوق از 
جمله آخرین فرمایشات رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( است که عمق 
و وسعت نگاه ایشان را به پدیده بسیج مستضعفین نشان می دهد. امام خمینی)ره(، موسس 
و بنیانگذار بسیج جهانی مستضعفین بود. »بسیج یکی از آیات قدرت الهی است که خدای 
متعال به آن بنده ی صالح، به آن مرد بزرگ، به آن شخصیت کم نظیر یا بی نظیر تاریخ اسالم 
بعد از ائمه )( عطا کرد. فکر پردازش بسیج عمومی، بسیج مستضعفین که امام بزرگوار 
آن را مطرح کرد و عمل کرد و با همه ی توان پشت ســر این فکر ایستاد، این نهال را آبیاری 

کرد تا تبدیل شد به شجره ی طیبه ای که تؤتی اکلها کّل حین باذن ربّها  )89/8/2(«

   فراتر از مرزها
مقایسه تاریخی بسیج با سالهای اولیه تشــکیل آن از منظرهای گوناگون می تواند 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 اشاره کردند که 
بسیج »از لحاظ کّمّیت و از لحاظ کیفّیت توسعه پیدا کرده است«. یکی از نشانه های رشد 
کمی بسیج، ایجاد هسته های مقاومت در ســایر کشورها است که موجب رشد این نیروی 
مخلص در بیرون از مرزها شده است. بســیج در ایران، حشد الشعبی در عراق، حزب ا... در 
لبنان و... امــروز در کنار هم و در یک جبهه بدون توجه بــه مرزهای جغرافیایی برای یک 
آرمان در نبردند. بســیجیان گوش به فرمان رهبرند و »آنچه دارند در صحنه می گذارند و 
از خطرات راه هم نمی ترسند. یعنی جانشان را در کف دست گرفته اند.)94/9/4(« آن ها 
امروز در "جبهه منطقه" مدافعان اســالم نابند. »این بچه های ما که رفتند آنجا شــهید 

شدند... در هر نقطه ای از عراق یا سوریه که اینها در مقابل داعش شهید شده باشند، 
مدافع حرم حضرت زینب و مدافع کربال و نجفنــد و مدافع حرمند.« و »اگر مردان مجاهد 
فی سبیل ا... در مقابل اینها نایستند قطعا از اسالم ناب و نشانه های تشیع اثری باقی نمی 

ماند.«
حالت دوم گسترش منطق و تفکر بسیجی در میان ســایر ملت های منطقه و بلکه جهان 
است چرا که: »حرکت بسیجی، سرنوشت ایران را، بلکه سرنوشــت فراتر از ایران را تغییر 
داد... از روز اول، بسیجیان 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 
شــعارهای مردم مصر و تونس را تکرار میکنند، از آنها الهام میگیرند؛ انکار هم نمیکنند. 
جوانان مصر و تونس هم از حزب ا... و حماس و جهاد اسالمی الهام گرفته اند و فرا گرفته اند 
و پنهان نکردند. و معلم اول در عصر جدید، بسیجِی امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجِی 
امام بزرگوار فراگرفتند ...که چگونه میتوان اســطوره های قدرت مادی را شکست، چگونه 

میتوان به نام خدا بتها را شکست.)9۰/9/۶(«

   تفکر شکست ناپذیر
همین الگو و تفکر موفق بود که باعث شد کار این شــجره طیبه به جایی برسد که » االن 
شما در کشــورهای گوناگونی مالحظه کنید؛  این تفّکر در لبنان دارد فّعالیت میکند، در 
عراق دارد فّعالیت میکند؛ جوانهای عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند توانستند 
این پیروزی ها را به دســت بیاورند؛ در ســوریه همین جور...)93/9/۶(« شــاید با  نگاه به 
این میزان از رشد و الگوســازی  موفق بسیجیان اســت که رهبر انقالب در دیدار اخیر با 
فرماندهان بســیج مطالبه ای را در زمینه تعامل با ملت های منطقه بیان می کنند. آنجا که 

ایشان بالفاصه پس از تبیین سیاســت های اصولی و تبیین»منطق روشن ما در منطقه« 
می گویند: »بســیج می تواند به دیگران تفهیم کند که مواضع سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران که امروز ما مواضع رســمی و سیاسی مســئولین دولتی مان و دستگاه مان در مورد 
ســوریه در مورد عراق در مورد بحرین در مورد یمن در مورد فلســطین مواضع روشن و 
آشــکاری اســت می توانید تفهیم کنید که این مواضع منطقی ترین مواضعی اســت که 

می تواند یک انسان منصف و عاقل اتخاذ بکند.)94/9/4(«
با این نگاه و با این نقش برای بسیج مســتضعفین، انقالب رویین تن خواهد شد چه اینکه 
رهبر انقالب می فرمایند: »ایران اسالمی شکست ناپذیر اســت. آنهایی که نظام اسالمی و 
جمهوری اسالمی را تهدید میکنند که ما چنین میکنیم، چنان میکنیم بدانند: جمهوری 

اسالمی به برکت تفّکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیر است.)93/9/۶(«
حاال می توان حکمت نگاه بلند و قدردانی برجسته فرمانده کل قوا نسبت به بسیج را دریافت: 
»بسیج یک برکتی است برای نظام جمهوری اسالمی، یک ذخیره است، یک گنج است؛ یک 
گنج بی انتها؛ چون ملّت بی انتها است؛ یک گنج اســت. و من به شما عرض بکنم، به توفیق 
الهی ملّت عزیز ایران این گنجینه ی با ارزش را اّوالً حفظ خواهد کرد، ثانیاً استخراج خواهد 
کرد، ثالثاً به کمک این هّمتها و ایــن اراده ها و این بصیرتها به اوج تعالــی و ترّقی که مورد 
نظرش هست، قطعاً خواهد رسید. و دشــمنان مجبورند نگاه کنند و تماشا کنند و پیشرفت 

ملّت ایران را ببینند؛ و کاری از آنها برنیاید. و ان شاءا... همین جور خواهد شد.)94/9/4(« 

   دستور رهبری برای بررسی و ریشه یابی آسیب های اجتماعی 

دبیر شـورای عالی انقالب فرهنگی گفـت: با دسـتور رهبر معظم انقالب، بررسـی و ریشـه یابی 
موضوع"آسـیبهای اجتماعی" در دسـتور کار نهادهای نظـام قرار گرفته اسـت/به همین منظور 
تاکنون جلسـاتی با حضور سـران قوا و سـایر مسئوالن تشکیل شـده اسـت و موضوع آسیبهای 

اجتماعی بصورت ریشـه ای در این جلسـات مورد مطالعه قرار گرفته اسـت  .   |        تسـنیم |

    دیدار راهبردی پوتین با رهبر ایران  مسیر اتفاقات منطقه را تغییر می دهد
نشنال اینترسـت: اسـرائیل از طرفین توافق]هسـته ای[ نیسـت و هر اقدامی که انجام دهد تخطی 
از برجـام قلمـداد نمی شـود. تالش بـرای تحریـک ایران بـه نقض توافـق، خرابـکاری سـایبری در 
زیرسـاخت های هسـته ای و تحریک کشـورهای خلیج فـارس بخشـی از اقدامات اسـرائیل خواهد 

بـود. |       فارس|

  تاکید رهبر انقالب بر اهمیت رمان نویسی در ادبیات دفاع مقدس
گلعلـی بابایـی بـا اشـاره بـه دیـدار 13مهرمـاه جمعـی از دسـت انـدرکاران کتاب هـای دفـاع 
مقدس بـا رهبـر انقـالب گفـت: ایشـان فرمودند کـه از کتـاب »ضربـت متقابـل« می تـوان20 
رمـان نوشـت. ایشـان فرمودنـد: اخیـرا کتابـی دربـاره شـهید »ابراهیـم هـادی« خوانده انـد. با 
وجـود آنکه بـه اتمـام رسـانده انـد امـا هنـوز کتـاب را کنـار نگذاشـته انـد. تأکیـد بسـیاری بر 
نگارش رمـان داشـتند و بعد بـه یکـی از کتابهایی که درباره شـهید باکری نوشـته شـده اشـاره 

کردند. |       تسـنیم|

   رئیس اداره مسلمانان روسیه:
 گرم ترین سالم و دعای ما را به رهبر ایران ابالغ کنید

شـیخ راویـل عیـن الدیـن، رئیـس اداره مسـلمانان روسـیه در دیدار بـا شـهردار تهـران: ما 
بـا دانشـمندان مشـهور و رجال دینـی ایـران روابـط نزدیکـی داریـم. از شـما میخواهم گرم 
تریـن سـالم و بهتریـن دعـای مـا را بـه آیـت ا... خامنـه ای رهبـر دینـی ایـران و جنـاب 

روحانـی رئیـس جمهـوری ابـالغ کنیـد. |  تسـنیم |

   آمریکا، امارات و عربستان بر ادامه حمایت از معارضان سوریه تأکید کردند
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: وزیران خارجه سـه کشـور آمریکا، امارات و عربسـتان 
سـعودی، در دیدار روز دوشـنبه بـر ادامه حمایـت از معارضان سـوریه تأکید کرده انـد. مطابق این 
بیانیـه، وزیران خارجه سـه کشـور مدعی شـدند کـه دربـاره آنچه تالشـها بـرای غلبه بـر داعش 
خوانده شـده رایزنـی کرده اند. کـری، جبیر و بن زیـاد همچنین بر ادامـه حمایـت از گروه هایی که 

آنها را معارضـان میانـه رو در سـوریه خوانده اند، تاکیـد کرده اند.  

# جوان _ مؤمن _انقالبی
جوان مخلص مدافع انقالب اسالمی

جوان  مؤمِن ما که جان بر کف دست گرفته و آماده ی مجاهدت 
اســت، در معرض تندباد این تبلیغات ]دشمنان[ قرار دارد؛ اما 
این تبلیغاِت گمراه کننده و لغزاننده نمی تواند او را بلغزاند، زیرا 
حقیقت را می بیند و در ورای تبلیغات رنگارنگ دشمنان، باطن 
ظلمانی و خبیث محورها و مراکزی که ایــن تبلیغات را به راه 
می اندازند، برای او روشــن اســت... دلی که از ایمان برخوردار 

است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است، با تبلیغات دشمنان گمراه نمی شود.  )82/۰۶/29( 
جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی نبسته می تواند بایستد و از فضیلتها 
دفاع کند. کســی که خودش آلوده و گرفتار اســت که نمی تواند از فضیلتها دفاع کند! این 
جوان بااخالص می تواند دفاع کند. این جوان، از انقالب، از اســالم، از فضایل و ارزشــهای 

اسالمی می تواند دفاع کند. )71/۰4/22(    

نجات مردم از جهل و گمراهی هدف نهضت حسینی
یک جمله در زیارت اربعیِن امام حسین)( ذکر شــده است که مانند بسیاری از 
جمالت این زیارتها و دعاها، بســیار پُرمغز و در خور تأّمل و تدبّر است. آن جمله این 
اســت: »و بذل مهجته فیک«. این زیارت اربعین اســت؛ منتها فقره های اّول آن، دعاست که 
گوینده ی این جمالت خطاب به خداوند متعــال عرض می کند: »و بذل مهجته فیک«؛ یعنی 
حسین بن علی، جان و خون خود را در راه تو داد؛ »لیستنقذ عبادک من الجهالة«؛تا بندگان تو 
را از جهل نجات دهد؛ »و حیرة الّضاللة«؛ و آنها را از ســرگردانِی ناشــی از ضاللت و گمراهی 
برهاند. این یک طرف قضیه، یعنی طرِف قیام کننده؛ حســین بن علی)( است. طرف دیگر 
قضیه، در فقره ی بعدی معرفی می شــود: »و قد توازر علیه من غّرته الدنیا و باع حّظه باالرذل 
األدنی«؛)1( نقطه ی مقابل، کســانی بودند که فریب زندگی، آنها را به خود مشغول و دنیای 
ماّدی، زخارف دنیایی، شــهوات و هواهای نفس، از خود بیخودشــان کرده بود؛ »و باع حّظه 
باالرذل األدنی«؛ سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم خود قرار داده 
است - این سهم عبارت است از سعادت و خوشــبختی دنیا و آخرت - به بهای پست و ناچیز و 

غیر قابل اعتنایی فروخته بودند.   79/1/2۶
1(تهذیب األحکام، ج ۶، ص 113

در امور مالی »افراط و تفریط« نکنید
خدای متعال بـه پیغمبـرش فرمود کـه: »و ال تجعل یـدک مغلوله الـی عنقک و 
ال تبسـطها کل البسـط«؛ نه دسـتهایت را به گـردن خـودت غل و زنجیـر کن - 
یعنی امسـاک بیـش از حـد. معنایش امسـاک بیـش از حد اسـت - نـه ایـن کار را بکن؛ و 
نـه »تبسـطها کل البسـط«؛ بکلـی باز بـاز کـن.... منظـور این اسـت کـه در امور مـادی و 
مالی و اقتصادی، نه مشـت بسـته داشـته بـاش، نـه ولخرجی داشـته باش. بـه پیغمبرش 
خدای متعـال اینجـوری سـفارش میکنـد. »و الذیـن اذا انفقـوا لم یسـرفوا و لـم یقتروا و 
کان بین ذلـک قوامـا« - آخر سـوره      ی فرقـان - یعنی میانـه      رو در همـه      ی امور. انسـان از 

افراط و تفریط باید بپرهیزد.  88/۶/1۶

بسیجیان باید به فکر ایجاد 
حکومت بزرگ اسالمی باشند

 بايـد بسـيجيان جهـان اسـام در فكـر ايجاد 
حكومـت بـزرگ اسـامى باشـند... بايد هسـته 
هـاى مقاومت را در تمامـى جهان به وجـود آورد 
و در مقابل شـرق و غرب ايسـتاد. شـما در جنگ 
تحميلـى نشـان داديـد كه بـا مديريـت صحيح 

و خوب مـى تـوان اسـام را فاتح جهـان نمود. شـما بايـد بدانيـد كـه كارتان بـه پايان نرسـيده، 
انقاب اسـامى در جهان نيازمند فداكاريهاى شماسـت و مسـئولين تنها با پشـتوانه شماسـت 
كه مىتوانند به تمامى تشـنگان حقيقـت و صداقت اثبـات كنند كه بـدون امريكا و شـوروى مى 

شـود به زندگى مسـالمت آميـز توأم بـا صلـح و آزادى رسـيد.
... مـن دسـت يكايـك شـما پيشـگامان رهايـى را مىبوسـم و مى دانـم كه اگـر مسـئولين نظام 
اسـامى از شـما غافل شـوند، بـه آتـش دوزخ الهـى خواهند سـوخت. بار ديگـر تأكيـد مى كنم 
كه غفلت از ايجاد ارتش بيسـت ميليونـى، سـقوط در دام دو ابرقـدرت جهانى را به دنبـال خواهد 

داشـت.  67/09/02 
پیام امام خمینی  در سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین

بــازخــوانـی امـام دو خصوصیـت داشـت، که این هـم جز بـا نورانیت الهـی ممکن نبـود، و آن 

  
عبارت بود از: دشمن شناسـی و دوست شناسـی. در شـناخت دشـمنها و دوستها 
اشـتباه نکـرد. از اول دشـمنها را شـناخت و آنهـا را اعـالم کـرد و تـا آخـر هم در 
مقابلشـان ایسـتاد، و نیـز از اول دوسـتها را شـناخت و آنهـا را اعالم کـرد و تا آخر 
هم از دوسـتی آنها منتفع شـد. او همیشـه بـر مـردم و ملتها تکیـه میکرد. در سـفری که 
میخواسـتم به خارج از کشـور بروم، خدمت امـام بزرگوارمـان رفتم. در آن زمـان جریانی 
وجود داشـت، کـه به ایشـان گفتـم در دنیا نسـبت بـه ایـن جریان علیـه ما خیلـی حرف 
اسـت. )البته میخواسـتم به ایشـان گزارش بدهـم؛ وااّل من هم هیـچ رعب و خوفـی از آن 
جنجالهـای جهانی نداشـتم و بعداً هـم وارد آن ماجرا شـدم(. ایشـان تمام خبرهـای دنیا 
را همیشـه به صورت نزدیـک و نقـد در اختیار داشـتند و غالبـاً خبرهای جهانـی را زودتر 
از دیگـران بـه دسـت می آوردند. امـام)ره( در پاسـِخ من بـا لبخنـد رضایتی گفتنـد: بلی، 
اطـالع دارم؛ اما همه ی ملتهـا با ما هسـتند. واقعـاً همین طور بـود که ایشـان میفرمودند. 
در همـان سـفر، آن چنان حضـور ملتهـا در کنار ما آشـکار شـد که همـه را مبهـوت کرد. 
بنابراین، او هم دوسـتانش را میشـناخت، و هم دشـمنانش را. از دوسـتانش منتفع میشد 
و بـه آنهـا اعتمـاد و تکیه میکـرد. بزرگترین دوسـتانش شـما ملـت وفـادار بودیـد، و امام 

13۶8/۰4/23 چه خوب شما را شناخته بود. 

نمونه ای از »دوست شناسی«  و »دشمن شناسی«  امام خمینی)ره(

امام)ره( گفتند همه ملتها با ما هستند

بسیجیان !    مایه »تحسین«  برای ما بشوید
در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و رهبر انقالب، ویژگی ها و وظایف  ت

حزب ا... این اس

نیروهای  مومن  و انقالبی را بررسی می کنیم.

مـا در درون خودمـان اخالقّیـات نیکـوی اسـالمی را پـرورش بدهیـم؛ از جمله ی 
ایـن اخالقّیـات صبـر اسـت، از جملـه ی ایـن اخالقّیـات گذشـت اسـت، از جملـه ی این 
اخالقّیـات حلـم و ظرفّیـت داشـتن و جنبـه داشـتن اسـت، از جملـه ی ایـن اخالقّیـات 
تواضع اسـت؛ ایـن خصوصّیـات را در درون خودمـان تقویت کنیـم. الزامات رفتـاری هم 
این اسـت کـه همیـن خلقّیـات نیکـو را در عمل بـا مـردم، در عمل بـا محیـط، در تعامل 
بـا جامعه و انسـانها بـه کار ببریم. امـام صـادق)( به اصحابـش میفرمود: جـوری عمل 
کنیـد در بیـن مـردم کـه هـر کـس شـما را میبینـد، بگویـد اینهـا یـاران امـام صادقند، 
رحمت خـدا بر امـام صـادق، مایـه ی تحسـین بـرای مـا بشـوید. رفتـار یکایـک عزیزان 
بسـیجی، شـما جوانها، شـما عناصـر پاک، شـما دلهـای پاکیـزه و روشـن، رفتـار یکایک 
شـما بـا آحـاد مـردم - کـه خیلی هایشـان همان طور کـه گفتم بـه معنـای واقعـی کلمه 
بسـیجی اند - بایـد جـوری باشـد کـه بگوینـد اینهـا پرورش یافتـگان نظـام اسـالمی اند؛ 
مایـه ی جلـب محّبـت، مایـه ی جلـب احتـرام بـرای نظـام اسـالمی و بـرای جمهـوری 

اسـالمی.   1392/۰8/29

علی/  با توجه به اینکه جلسـات شـامگاه های بسـیج؛ چهارشـنبه شـب ها برگـزار می 
گردد لطفا نشـریه را صبح چهارشـنبه روی سـایت قـرار بدید تا بـه موقع در جلسـات توزیع 
شـود وگرنه پنـج شـنبه ها باعـث می شـود نشـریه بـا یـک هفتـه تاخیـر و در چهارشـنبه 

بعدی توزیع شود.
 پاسـخ: بـا توجـه بـه اهمیـت بیانـات روز رهبـر انقـالب در جهت گیـری مطالـب و 

سـوژه ها، نشـریه ناگزیـر بـه تنظیـم زمـان انتشـار در اواخـر هفتـه اسـت.
محمد/ با سـالم و خداقوت؛ با تشـکر و قدردانی از دسـت اندرکاران نشـریه پر محتوای 
»خط حـزب ا...«؛ لطفـاً درباره وضِع گذشـته و حاِل سـیاه پوسـتان آمریکا و نژاد پرسـتی در 

این کشور، اگر از حضرت آقا، بیاناتی موجود است، در نشریه اضافه کنید. یا علی
توزیع نشـریه خط حزب ا... توسـط دانشـجویان دانشـگاه مذاهب اسـالمی بندرعباس 

در نماز جمعه اهل سنت

به مناسـبت هفته بسـیج نسـخه چاپی شـماره ششـم نشـریه خط حزب ا... بـه عنوان 
منبـع معرفـی و سـئواالتی از آن تدوین شـد که برای مسـابقه فرهنگـی هفته بسـیج پایگاه 
خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه در بیـن 1200 نفر از بسـیجیان شـرکت 

فوالد مبارکه اصفهان توزیع گردید. اجر شما با اباعبدا... الحسین)(. التماس دعا
سـالم باتشـکر از هفته نامـه فـوق العادتـون، امـکان انتخـاب متـن وذخیـره در نرم 

افزارهای فیش برداری نیست.اگه ممکنه فایل متنی هم بذارین
پاسـخ: شـما میتوانید با مراجعـه بـه آدرس http://khl.ink/khat متـن هرکدام از 

مطالب را بـه طـور جداگانه مشـاهده و دریافـت نمایید. 

واژه کلید

احکام وضو
 وضو، شرط صحت همه ی نمازهای واجب و مســتحب و اجزای فراموش شده ی 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 شــک دارد وضویی که گرفته باطل شــده یا نه، بنا می گذارد که وضوی او باطل نشده 

است.
 شک در صحت وضو )پس از انجام وضو شک دارد وضویی که گرفته صحیح بوده یا نه(: در 

صورتی که احتمال میدهد وضو را صحیح انجــام داده و در وقت وضو متوجه انجام آنچه در 
صحت وضو معتبر است بوده، به شک خود اعتنا نکند )و بنا بر صحت بگذارد(

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

»اگر حرف شام ملت ایران پیش رفت و توانستید پیروز شوید، 

آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی ظهور ولیّ امر و 

ولیّ عرص )ارواحنا له الفداء( آماده خواهد شد.«  )91/1۰/19(

هفته اخبار

»اربعین« یک آغاز بود...
اربعیـن در حادثـه ی کربـال یـک شـروع بـود؛ یـک آغـاز بـود. ]بعـد از قضیـه ی  ت تاریخی

روایـ

کربـال[... حادثـه ی اسـارتها پیـام را بایـد منتشـر می کـرد... در کوفـه، در شـام، در 
بین راه، خیلی هـا از زبان زینـب کبری )( یـا امام سـجاد)( یـا از دیدن وضع 
اسـرا، خیلـی چیزهـا را فهمیدنـد، ولـی کـی جرئـت می کـرد، کـی توانائی ایـن را 
داشـت که در مقابل آن دسـتگاه ظلم و اسـتکبار و اسـتبداد و اختناق، آنچـه را که فهمیده 
اسـت، بروز دهد؟ مثـل یک عقـده ای در گلـوی مومنین باقـی بود. ایـن عقـده روز اربعین 
اولین نشـتر را خـورد؛ اولیـن جوشـش در روز اربعیـن در کربال اتفـاق افتاد. مرحوم سـید 
بن طـاووس- و بـزرگان- نوشـته اند کـه وقتـی کاروان اسـرا، یعنی جنـاب زینـب )( و 
بقیه در اربعیـن وارد کربال شـدند، در آنجا فقـط جابر بن عبـد ا... انصـاری و عطیه ی عوفی 
نبودنـد، »رجـال مـن بنی هاشـم«؛ عـده ای از بنی هاشـم، عـده ای از یـاران بر گـرد تربت 
سیدالشـهدا جمـع شـده بودنـد و بـه اسـتقبال زینب کبـری آمدنـد. شـاید این سیاسـت 
والئـی هـم کـه زینب کبـری اصـرار کـرد کـه برویـم بـه کربـال- در مراجعـت از شـام- به 
خاطـر همین بـود که ایـن اجتمـاع کوچک امـا پرمعنـا، در آنجـا حاصـل شـود... آنچه در 
کلمـات بـزرگان و قدما هسـت، این اسـت که وقتـی زینب کبـری و مجموعـه ی اهل بیت 
وارد کربال شـدند، عطیه ی عوفی و جنـاب جابر بـن عبـد ا... و رجالی از بنی هاشـم در آنجا 
حضـور داشـتند. ایـن نشـانه و نمونـه ای از تحقـق آن هدفـی اسـت کـه بـا شـهادتها باید 
تحقـق پیـدا می کـرد؛ یعنـی گسـترش ایـن فکـر و جرئـت دادن بـه مـردم... در اربعیـن 
افشـاگری هم هسـت، عمـل هـم هسـت، تحقـق هدفهـای آن افشـاگری هـم در اربعین 

وجود دارد.   87/11/28

)( ...در آستانه ی اربعین حسینی و راهپیمائی بزرگ عاشقان  اباعبدا

دیدار با یتیمان

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 نیز 

حضور داشتند.
۶4/11/17

در آستانه فرارسیدن سالروز اربعین اباعبدا... الحسین 
 khamenei.ir پایــگاه اطــالع رســانی ، )(

نسخه دوم از نرم افزار »جاذبه حسیني«  را با امکان 
 Android و  ios پشــتیباني از دو سیســتم عامل
جهت اســتفاده ي زائران اربعین حســینی تهیه و 
منتشر کرد. از ابتکارات این نرم افزار ارائه خدمات به 
خانواده ها و آشنایان زوار است تا با استفاده از قابلیت 
اشتراک گذاري اتوماتیک مکان زائر، از مسافت طي 
شده در راه پیاده روي اربعین و مکان حضور زائر در 
شــهرهاي نجف و کربال اطالع دقیق حاصل کنند. 
همچنین نرم افزار این امکان را به زائران میدهد تا در 
صورت جدا شدن ناخواسته از همراهان و همسفران 
خود، آنها را پیدا کنند. آداب و احکام زیارت اربعین، 
متن و صوت زیارات، گلچین مداحی های حسینیه 
امام خمینی و سایر مداحی های مناسب جهت پیاده 
روی اربعین، لغات پُرکاربرد عربی - فارسی  و عربی 
- انگلیسی در راهپیمائی اربعین از دیگر امکانات این 

نرم افزار است.   

نرم افزارگوشی همراه مخصوص زیارت اربعین
همراه پیشنهاد

آدرس دریافت نرم افزار جاذبه حسینی
http://khl.ink/mdi

)(


