فراتر از مرزها
مقایسه تاریخی بسیج با سالهای اولیه تشــکیل آن از منظرهای گوناگون 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 اشاره کردند که
کیفیت توسعه پیدا کرده است» .یکی از نشانههای رشد
بسیج «از لحاظ ّ
کم ّیت و از لحاظ ّ
کمی بسیج ،ایجاد هستههای مقاومت در ســایر کشورها است که موجب رشد این نیروی
مخلص در بیرون از مرزها شده است .بســیج در ایران ،حشدالشعبی در عراق ،حزبا ...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 میگذارند و
از خطرات راه هم نمیترسند .یعنی جانشان را در کف دست گرفتهاند »)94/9/4(.آنها
امروز در "جبهه منطقه" مدافعان اســام نابند« .این بچه های ما که رفتند آنجا شــهید
شدند ...در هر نقطهای 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 سبیلا ...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 ملتهای 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 حزبا ...و حماس و جهاد اسالمی الهام گرفتهاند و فرا گرفتهاند
و پنهان نکردند .و معلم اول در عصر جدید ،بسیجىِ امام بزرگوار ما بود؛ که همه از بسیجىِ
امام بزرگوار فراگرفتند ...که چگونه میتوان اســطورههای قدرت مادی را شکست ،چگونه
میتوان به نام خدا بتها را شکست»)90/9/6(.
تفکر شکستناپذیر
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 تفکّر در لبنان دارد فعّالیت میکند ،در
عراق دارد فعّالیت میکند؛ جوانهای عراقی حرکت کردند همراه ارتششان شدند توانستند
این پیروزیها را به دســت بیاورند؛ در ســوریه همینجور »)93/9/6(...شــاید با نگاه به
این میزان از رشد و الگوســازی موفق بسیجیان اســت که رهبر انقالب در دیدار اخیر با
فرماندهان بســیج مطالبهای را در زمینه تعامل با ملتهای منطقه بیان میکنند .آنجا که

«اگر حرف شام ملت ایران پیش رفت و توانستید پیروز شوید،
ولیامر و
آنوقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینهی ظهور ّ
ولیعرص (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد)91/۱۰/۱۹( ».
ّ
ایشان بالفاصه پس از تبیین سیاســتهای اصولی و تبیین«منطق روشن ما در منطقه»
میگویند« :بســیج میتواند به دیگران تفهیم کند که مواضع سیاسی جمهوری اسالمی
ایران که امروز ما مواضع رســمی و سیاسی مســئولین دولتیمان و دستگاهمان در مورد
ســوریه در مورد عراق در مورد بحرین در مورد یمن در مورد فلســطین مواضع روشن و
آشــکاری اســت میتوانید تفهیم کنید که این مواضع منطقیترین مواضعی اســت که
میتواند 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 میفرمایند« :ایران اسالمی شکستناپذیر اســت .آنهایی که نظام اسالمی و
جمهوری اسالمی را تهدید میکنند که ما چنین میکنیم ،چنان میکنیم بدانند :جمهوری
اسالمی به برکت تف ّکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکستناپذیر است»)93/9/6(.
حاال میتوان 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 بیانتها؛ چون ملّت بیانتها است؛ یک گنج اســت .و من به شما عرض بکنم ،به توفیق
الهی ملّت عزیز ایران این گنجینهی با ارزش را ا ّوالً حفظ خواهد کرد ،ثانیاً استخراج خواهد
همتها و ایــن ارادهها و این بصیرتها به اوج تعالــی و تر ّقی که مورد
کرد ،ثالثاً به کمک این ّ
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 انشاءا ...همینجور خواهد شد»)94/9/4(.

بايـد بسـيجيان جهـان اسلام در فكـر ايجاد
حكومـت بـزرگ اسلامى 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 اسلام را فاتح جهـان نمود .شـما بايـد بدانيـد كـه كارتان بـه پايان نرسـيده،
انقالب اسلامى 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 رسـید.
 ...مـن دسـت يكايـك شـما پيشـگامان رهايـى را مىبوسـم و مى دانـم كه اگـر مسـئولين نظام
اسلامى 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
داشـت67/09/02 .

هفتهنامه خبـری-تحلیلی شمــاره نهـم| هفتـهاولآذر94

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 |

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

دیدارراهبردیپوتینبارهبرایرانمسیراتفاقاتمنطقهراتغییرمیدهد

نشنال اینترسـت :اسـرائیل از طرفین توافق[هسـتهای] نیسـت و هر اقدامی که انجام دهد تخطی
از برجـام قلمـداد نمیشـود .تالش بـرای تحریـک ایران بـه نقض توافـق ،خرابـکاری سـایبری در
زیرسـاختهای هسـتهای و تحریک کشـورهای خلیج فـارس بخشـی از اقدامات اسـرائیل خواهد
بـود | .فارس|

امام(ره) گفتند همه ملتها با ما هستند

درآستانهیاربعینحسینیوراهپیمائیبزرگعاشقان اباعبدا)(...

«اربعین» یک آغاز بود...

اربعیـن در حادثـهی کربلا یـک شـروع بـود؛ یـک آغـاز بـود[ .بعـد از قضیـهی
کربلا] ...حادثـهی اسـارتها پیـام را بایـد منتشـر میکـرد ...در کوفـه ،در شـام ،در
بین راه ،خیلیهـا از زبان زینـب کبری ( )یـا امام سـجاد( )یـا از دیدن وضع
اسـرا ،خیلـی چیزهـا را فهمیدنـد ،ولـی کـی جرئـت میکـرد ،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 عقـدهای 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 -نوشـتهاند کـه وقتـی کاروان اسـرا ،یعنی جنـاب زینـب ( )و
بقیه در اربعیـن وارد کربال شـدند ،در آنجا فقـط جابر بن عبـد ا ...انصـاری و عطیهی عوفی
نبودنـد« ،رجـال مـن بنیهاشـم»؛ عـدهای از بنی هاشـم ،عـدهای از یـاران بر گـرد تربت
سیدالشـهدا جمـع شـده بودنـد و بـه اسـتقبال زینبکبـری آمدنـد .شـاید این سیاسـت
والئـی هـم کـه زینبکبـری اصـرار کـرد کـه برویـم بـه کربلا -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 مجموعـهی اهل بیت
وارد کربال شـدند ،عطیهی عوفی و جنـاب جابر بـن عبـد ا ...و رجالی از بنیهاشـم در آنجا
حضـور داشـتند .ایـن نشـانه و نمونـهای از تحقـق آن هدفـی اسـت کـه بـا شـهادتها باید
تحقـق پیـدا میکـرد؛ 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 دارد87/11/28 .

بسیجیان! مایه«تحسین»برایمابشوید
در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و رهبر انقالب ،ویژگیها و وظایف
نیروهای مومن و انقالبی را بررسی میکنیم.

اخالقیـات نیکـوی اسلامی را پـرورش بدهیـم؛ از جملهی
مـا در درون خودمـان
ّ
اخالقیـات گذشـت اسـت ،از جملـهی این
اخالقیـات صبـر اسـت ،از جملـهی ایـن
ایـن
ّ
ّ
اخالقیـات
ظرفیـت داشـتن و جنبـه داشـتن اسـت ،از جملـهی ایـن
اخالقیـات حلـم و
ّ
ّ
ّ
خصوصیـات را در درون خودمـان تقویت کنیـم .الزامات رفتـاری هم
ایـن
اسـت؛
تواضع
ّ
خلقیـات نیکـو را در عمل بـا مـردم ،در عمل بـا محیـط ،در تعامل
این اسـت کـه همیـن ّ
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 ،مایـهی 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 خیلیهایشـان همانطور کـه گفتم بـه معنـای واقعـی کلمه
بسـیجیاند  -بایـد جـوری باشـد کـه بگوینـد اینهـا پرورشیافتـگان نظـام اسلامیاند؛
محبـت ،مایـهی جلـب احتـرام بـرای نظـام اسلامی و بـرای جمهـوری
مایـهی جلـب ّ
اسلامی1392/08/29 .

پاسـخ :بـا توجـه بـه اهمیـت بیانـات روز رهبـر انقلاب در جهتگیـری مطالـب و

سـوژهها ،نشـریه ناگزیـر بـه تنظیـم زمـان انتشـار در اواخـر هفتـه اسـت.

محمد /با سلام و خداقوت؛ با تشـکر و قدردانی از دسـت اندرکاران نشـریه پر محتوای
حال سـیاه پوسـتان آمریکا و نژاد پرسـتی در
وضع گذشـته و ِ
«خط حـزب ا»...؛ لطفـاً درباره ِ
این کشور ،اگر از حضرت آقا ،بیاناتی موجود است ،در نشریه اضافه کنید .یا علی
توزیع نشـریه خط حزب ا ...توسـط دانشـجویان دانشـگاه مذاهب اسلامی بندرعباس
در نماز جمعه اهلسنت

گلعلـی بابایـی بـا اشـاره بـه دیـدار 13مهرمـاه جمعـی از دسـت انـدرکاران کتابهـای دفـاع
مقدس بـا رهبـر انقلاب گفـت :ایشـان فرمودند کـه از کتـاب «ضربـت متقابـل» میتـوان20
رمـان نوشـت .ایشـان فرمودنـد :اخیـرا کتابـی دربـاره شـهید «ابراهیـم هـادی» خواندهانـد .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|

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

امـام دو خصوصیـت داشـت ،که این هـم جز بـا نورانیت الهـی ممکن نبـود ،و آن
عبارت بود از :دشمنشناسـی و دوستشناسـی .در شـناخت دشـمنها و دوستها
اشـتباه نکـرد .از اول دشـمنها را شـناخت و آنهـا را اعلام 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؛ ّ
وال من هم هیـچ رعب و خوفـی از آن
جنجالهـای جهانی نداشـتم و بعدا ً 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
پاسـخ من بـا لبخنـد رضایتی گفتنـد :بلی،
از دیگـران بـه دسـت میآوردند .امـام(ره) در
ِ
اطلاع دارم؛ اما همهی ملتهـا با ما هسـتند .واقعـاً همینطور بـود که ایشـان میفرمودند.
در همـان سـفر ،آنچنان 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
چه خوب شما را شناخته بود1368/04/23 .

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.

تاکیدرهبرانقالببراهمیترماننویسیدرادبیاتدفاعمقدس

پیامامامخمینی درسالگردتشکیلبسیجمستضعفین

حزبا ...این است

«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 میکند .جنگ ما جنگ عقیده اســت و جغرافیا و مرز نمیشناسد و ما باید در
جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اســام 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 میدهد .امام خمینی(ره) ،موسس
و بنیانگذار بسیج جهانی مستضعفین بود« .بسیج یکی از آیات قدرت الهی است 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 بسیج عمومی ،بسیج مستضعفین که امام بزرگوار
آن را مطرح کرد و عمل کرد و با همهی توان پشت ســر 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

دستوررهبریبرایبررسیوریشهیابیآسیبهایاجتماعی

بسیجیان باید به فکر ایجاد
حکومت بزرگ اسالمی باشند

روایـت تاریخی

فرهنگبسیجی؛تفکرشکستناپذیر

امام

رئیسادارهمسلمانانروسیه:
گرمترینسالمودعایمارابهرهبرایرانابالغکنید

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 سلام و بهتریـن دعـای مـا را بـه آیـت ا ...خامنـه ای رهبـر دینـی ایـران و جنـاب
روحانـی رئیـس جمهـوری ابلاغ کنیـد | .تسـنیم |

بــازخــوانـی

سخن

هفته

کالم

اخبار

هفته

تریبون

با...
حز 

آمریکا،اماراتوعربستانبرادامهحمایتازمعارضانسوریهتأکیدکردند

تا انقالبمهدی...
گزارشیازتغییروتبدیل در«نظممستقرحاکمقبلىدنیا»

)(

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 کشید -یک ساعت به تعویق میافتد و مالقاتی که به درخواست
رئیسجمهور روسیه ،پیش از انجام تشریفات خاص و مرسوم استقبال ،صورت میگیرد.

در دیداری دیگر رئیسجمهــور عراق به جایگاه
و نفوذ کالم حضرت آیــتا ...خامنهای در میان
مردم و مســئوالن عراق بهعنوان یک مجتهد و
مرجع تقلید بزرگ ،اشاره میکند .رئیسجمهور
بولیویمیگویدکهدرابتدایمسئولیتمدرپاسخ
به هشدار آمریکاییها درخصوص رابطه با ایران،
تأکید کردم که ما کشــوری مستقل هستیم و
برای ارتباط با دیگران از کسی اجازه نمیگیریم
و مانند همتای ونزوئالیــیاش میگوید که "ما
جنابعالی را پدر و راهنمــای همهی انقالبهای
مستقل میدانیم و از سخنان ارزنده ،الهامبخش
و امیدآفرین شما درسهای فراوانی آموختهایم".
و ...
بیان این جمالت از ســوی عالیترین مقامات
این کشــورها و اتفاقات در حاشــیه آن را نباید
بهعنوان 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
نکتهای اســت که  14ماه پیــش رهبر انقالب
اســامی به آن اشــاره کرده بودند که «در نگاه
کالن به کل جهان -و از جمله به منطقه -انسان
به این نکتهى اساســى برخورد میکند که نظم
مستقر حاکم قبلى دنیا در حال تغییر و تبدیل
اســت )93/۶/13( ».قدرتهای استکباری که

اینشماره
تقدیممیشود
به روح پرفتوح
شهید محمد
ابراهیمهمتی

نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی

توانسته بودند بعد از جنگ جهانی اول ،با تقسیم
غنایم کسب نموده از اعمال زور بر سلطهپذیران،
نظم مطلوب خود را شکل بدهند؛ بعد از مدتی
با نشانههای ازهمپاشیدگی این نظم  -به دالیل
مختلف از جمله شکلگیری جبههی مقاومت-
مواجه شــده و «شاهد شکســت سیاستهای
گرائی پس
دوران جنگ ســرد و نیــز یکجانبه ِ
از آن» میشــوند و «جهان بــا عبرتآموزی از
این تجربــهی تاریخی ،در حال گــذار به نظام
بینالمللی جدیــدی» میشــود)1391/۶/9( .
برای ایفای نقش درســت در این شرایط «پیچ
تاریخی» ،ملت ایران دو وظیفه و نقش تاریخی
بر عهــده دارد؛ وظیفــهی اول این اســت که
«واقعیتهایىکهامروزمشاهدهمیکنیم،واژگونه
تحلیل نشود )93/۶/13( ».در این باره محتوای
هفت دیدار خارجی رهبر انقالب با مخاطبانی
از چهار قاره ،میتواند نقشهای کالن و تحلیلی
واقعیترازشرایطعالمپیشچشممابگذارد.
نقشهتحلیلیکالن
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 است ».در این جنگ ،عملکرد
نظام ســلطه مانند «دو لبهی یک قیچی» است

که یک سر آن «دشمنان صریح اسالم» و تیغهی
دیگرش دشمنانی است «که بهنام اسالم با اسالم
دشــمنی میکنند» .آمریکاییها کــه در رأس
نظام ســلطه قرار دارند با طرحهــای بلندمدت
میخواهند با تغییر هویت ،فکر جوانان عالم را به
«فکر آمریکایی» تبدیل کنند و در «پشت پرده»
با «ایجاد یــا حمایت» از تروریســتها بهدنبال
«تجزیه»سرزمینهایقدرتمندهستند.
آمریکاییها که امروز در همسایگی خود« ،حیاط
خلوت»شان را از دست رفته میبینند و شاهدند
که آن منطقه با «حرکت بیبدیــل ونزوئال» به
«نقطهای مستقل» تبدیل شده است ،درصدند
تا در قارهای دیگر «با تســلط بر سوریه و سپس
گســترش کنترل خود بر منطقه ،خأل تاریخی
تسلطنداشتنبرغربآسیاراجبرانکنند».
اما در ســوی دیگر میدان مبارزه ،کشــورهای
مستقل باید «با هوشمندی و از موضع فعال» در
مقابل نقشههای آمریکا عمل کنند و با «تقویت
هویتبومیوشناساندنارزشهابهجوانان»مانع
ازآمریکاییشدناذهانشوند.
«راه پیروزی و اســتمرار موفقیــت دولتهای
مســتقل» در این میدان ،بهرهگیــری 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
موفقیتایندولتها،پیشرفتوموفقیتکشور»
امامخمینی(ره)است.
دیدارهشتم
بعد از آنکــه تحلیل درســتی از وضعیت عالم
بهدســت آمد آنگاه نوبت به کار دوم میرسد؛
«کار دومى که مهم است ،این است که خودمان
را براى ایفاى نقش در پدید آوردن نظم جدید»

شهدایناوچهپیکانماندگاردرتاریخ

صاحبامتیاز:
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

()93/۰۹/06

در چنین فضایــی ضمن اینکه بایــد مراقب
«نقشهی نفوذ دشمن» در ایران اسالمی باشیم،
باید «خودمان را آماده کنیم براى ایفاى نقش در
پدید آوردن نظم جدید و این هم ممکن نخواهد
شدمگرباقوىکردنکشور»()۹۳/۶/۱۳
سه ســال پیش رهبرمعظم انقالب اسالمی و
ولیامر مسلمین این بشارت را به ملت بسیجی
ّ
ایران داد که:
«اگرحرفشماملتایرانپیشرفتوتوانستید
پیروز شوید ،آنوقت مسیر تاریخ عوض خواهد
ولیعصر(ارواحناله
ولیامرو ّ
شد؛زمینهیظهور ّ
الفداء)آمادهخواهدشد)91/۱۰/۱۹( ».

خانواده

ایـرانی

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 سـورهی فرقـان  -یعنی میانـهرو در همـهی امور .انسـان از
افراط و تفریط باید بپرهیزد88/6/16 .

کلید

واژه

 #جوان _ مؤمن_انقالبی

جوان مخلص مدافع انقالب اسالمی
مؤمن ما که جان بر کف دست گرفته و آمادهى مجاهدت
ن
جوا 
ِ
اســت ،در معرض تندباد این تبلیغات [دشمنان] قرار دارد؛ اما
این تبلیغاتِ گمراهکننده و لغزاننده نمىتواند او را بلغزاند ،زیرا
حقیقت را مىبیند و در وراى تبلیغات رنگارنگ دشمنان ،باطن
ظلمانى و خبیث محورها و مراکزى که ایــن تبلیغات را به راه
مىاندازند ،براى او روشــن اســت ...دلى که از ایمان برخوردار
است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است ،با تبلیغات دشمنان گمراه نمىشود)82/06/29( .
جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته ،دل به منافع شخصى نبسته مىتواند بایستد و از فضیلتها
دفاع کند .کســى که خودش آلوده و گرفتار اســت که نمىتواند از فضیلتها دفاع کند! این
جوان بااخالص مىتواند دفاع کند .این جوان ،از انقالب ،از اســام ،از فضایل و ارزشــهاى
اسالمى مىتواند دفاع کند)71/04/22( .

پیشنهاد

)1تهذيباألحكام ،ج  ،۶ص ۱۱۳

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
حضورداشتند.

همراه

64/11/17

نرمافزارگوشی همراه مخصوص زیارت اربعین

مزار :سمنان

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

شـرح

حدیث

اربعین امام حسین( )ذکر شــده است که مانند بسیاری از
یک جمله در زیارت
ِ
جمالت این زیارتها و دعاها ،بســیار پُرمغز و در خور تأ ّمل و تدبّر است .آن جمله این
اســت« :و بذل مهجته فیک» .این زیارت اربعین اســت؛ منتها فقرههای ا ّول آن ،دعاست که
گویندهی این جمالت خطاب به خداوند متعــال عرض میکند« :و بذل مهجته فیک»؛ یعنی
حسینبنعلی ،جان و خون خود را در راه تو داد؛ «لیستنقذ عبادک من الجهالة»؛تا بندگان تو
ســرگردانی ناشــی از ضاللت و گمراهی
را از جهل نجات دهد؛ «و حیرة الضّ اللة»؛ و آنها را از
ِ
برهاند .این یک طرف قضیه ،یعنی طرفِ قیام کننده؛ حســینبنعلی( )است .طرف دیگر
غرته الدنیا و باع ّ
حظه باالرذل
قضیه ،در فقرهی بعدی معرفی میشــود« :و قد توازر علیه من ّ
األدنی»؛( )۱نقطهی مقابل ،کســانی بودند که فریب زندگی ،آنها را به خود مشغول و دنیای
ما ّدی ،زخارف دنیایی ،شــهوات و هواهای نفس ،از خود بیخودشــان کرده بود؛ «و باع ّ
حظه
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 بودند۷۹/۱/۲۶ .

آدرس دریافت نرمافزار جاذبه حسینی

پیامک10001028 :
دورنگار021-66977328 :

مطالب را بـه طـور جداگانه مشـاهده و دریافـت نمایید.

در امور مالی «افراط و تفریط» نکنید

محلشهادت :خلیجفارس

رایانامهKhat@khamenei.ir :

پاسـخ :شـما میتوانید با مراجعـه بـه آدرس  http://khl.ink/khatمتـن هرکدام از

نجات مردم از جهل و گمراهی هدف نهضت حسینی

تاریخشهادت59/09/07 :

«نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایهی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای این نیرو از
جمله شهدای فداکار ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد بود89/8/6 ».
شــهید همتی فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید بود .ناوچه پیکان درایــن عملیات قایقهای
موشکانداز را هدف قرار داد و پس از ساعت ها نبرد مورد اصابت قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در دل
آب هاى خليج فارس جاى گرفت.
ارتـبـاطبـا
خطحزبا...

()93/۶/13آمادهکنیم.
دیدار هشــتم رهبر معظم انقالب در هفتهی
جاری ،دیداری بود به مناســبت روز بسیج که
از دید رســانهها جنبهی داخلی داشت .اما این
دیدار جنبهی دیگری هم دارد که میتوان آن را
مکمل هفت دیدار قبلی دانست .ریشهی هفت
دیدار قبلی را باید در اقتدار بسیج جستجو کرد.
تشکیلبسیج«،هنرامام»بودکهایشاناز«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 «روزبهروز بالندهتر» شد
و «در نبردهای نوتولّدیافته» ()94/9/4نقش ایفا
کرد؛ نقشههای نظام سلطه را نقش بر آب کرد و
تفکربالندهاش«صادرشد»زیرا«مفاهیمانقالب
و مفاهیم اسالم ،مثل عطر گلهای بهاری است؛
هیچ کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش
میشود ...نســیم روحافزا و روانبخشی است که
همهجا را به خــودی خود میگیــرد »...و االن
«شما در کشورهای گوناگونی مالحظه کنید».

وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد :وزیران خارجه سـه کشـور آمریکا ،امارات و عربسـتان
سـعودی ،در دیدار روز دوشـنبه بـر ادامه حمایـت از معارضان سـوریه تأکید کردهانـد .مطابق این
بیانیـه ،وزیران خارجه سـه کشـور مدعی شـدند کـه دربـاره آنچه تالشـها بـرای غلبه بـر داعش
خوانده شـده رایزنـی کردهاند .کـری ،جبیر و بنزیـاد همچنین بر ادامـه حمایـت از گروههایی که
آنها را معارضـان میانـهرو در سـوریه خواندهاند ،تاکیـد کردهاند.

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  1200نفر از بسـیجیان شـرکت
فوالد مبارکه اصفهان توزیع گردید .اجر شما با اباعبدا ...الحسین( .)التماس دعا
سلام باتشـکر از هفته نامـه فـوق العادتـون ،امـکان انتخـاب متـن وذخیـره در نرم
افزارهای فیشبرداری نیست.اگه ممکنه فایل متنی هم بذارین

http://khl.ink/mdi

در آستانه فرارسيدن سالروز اربعين اباعبدا...الحسين
( ، )پایــگاه اطــاع رســانی khamenei.ir
نسخه دوم از نرم افزار «جاذبه حسيني» را با امکان
پشــتيباني از دو سيســتم عامل  iosو Android
جهت اســتفادهي زائران اربعین حســینی 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
شــهرهاي نجف و کربال اطالع دقيق حاصل کنند.
همچنین نرمافزار 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 مداحیهای 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 ایننرم افزار است.

احکـام

آموزشی

احکام وضو

وضو ،شرط صحت همهی نمازهای واجب و مســتحب 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 شــک دارد وضویی که گرفته باطل شــده یا نه ،بنا میگذارد 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)

