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آن جـوان دالوری کـه در جبهه جانباز می شـود؛ بعـد از جانبازی، شـرکت و فعالیـت او در جبهه آنچنان اسـت کـه او را گاهـی روی دوش می گیرند و برای شناسـایی 
می برند؛ بارها جانباز می شـود. دو نفـر از این شـهدا را ما داریم؛ ... یکی هم شـهید شـوکت پور. اینهـا اول جانباز شـدند؛ در حال جانبـازی به جبهه رفتنـد و بعد هم در 

نهایت، شهید شـدند. 85/8/18
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اگرایرانواردسوریهنمیشد
واقعیت این است که بحران و ناامنی در غرب آسیا، عالوه بر مسائل بومی 
و مشــکالت تاریخی، ناشی از سیاست های اشــتباه و توهمات امنیتی 
سرویس های اطالعاتی غربی نیز هســت. داعش، بیش از آنکه محصول 
واقعیات منطقه باشد، ریشه های بیرونی دارد. موج اسالم گرایی در غرب از 
یک سو، و پیشرفت های روزافزون در غرب آسیا از سوی دیگر، غربی ها را 
بر آن داشت که آغاز گر فتنه ای جدید در منطقه باشند. این فتنه، نه تنها 

محملی  شــد برای اعزام نیروهای افراطی اروپا به منطقه، بلکه توانست 
باعث هرج ومرج و تفرقه افکنی در غرب آسیا شود. روزی هم که ایران برای 
جلوگیری از سرایت این هرج ومرج به مرزهای خود، به مقابله با داعش و 
گروه های تروریستی مسلح وارد سوریه شــد، خیلی ها در ایران چنین 
فلسفه ورودی را درک نمی کردند اما امروز همان ها معتقدند اگر ایران ورود 
نمی کرد، با سقوط دولت اسد، امروز نه تنها سوریه، که بسیاری از کشورهای 
  3  منطقه، تحت سلطه ی گروه های مسلح که درعین حال معارض

سهنکتهدربارهحکمجدید
مجمعتشخیصمصلحتنظام

1.مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که ریشه ی 
شــکل گیری آن حل اختالفات میان مجلس شــورای 
اسالمی و شورای نگهبان بوده اما درگذر زمان، پخته تر و پربارتر شده و 
امروز در "فرآیند تکامل نهادی" به جایی رسیده است که بازوی مشورتی 
توانمندی برای رهبری شمرده می شود. این نهاد در دهه ی ۸۰ شمسی 
در ترسیم چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نقش محوری داشت و اکنون هم در 
تدوین سیاست های کلی نظام، و هم در نظارت بر اجرای این سیاست ها 

نقش آفرینی می کند. 
برای نقش آفرینی هرچه بهتــر، اهمیت فراوانــی دارد که در ترکیب 
اعضای این مجمــع، بهره بــرداری حداکثر از "ذخیــره ی تجربیات 
مدیریتی نظــام" در کالن ترین ســطح ممکن مدنظر قــرار بگیرد. 
از همین روســت که عالوه بــر اعضای حقوقی مجمع تشــخیص 
  3 مصلحت نظــام، رهبر انقــالب همواره رؤســای جمهــور و 

قفل سخت محسن حججی ها در برابر سیاست های آمریکا در منطقه
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نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

  میدلایستآی:عربستانبرایخروجاز
جنگیمندستبهدامانآمریکاشدهاست

نشریه میدل ایست آی، در گزارشی اختصاصی 
نوشــت: ایمیل های فاش شده  نشــان می دهد 
محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی نزد دو مقام 
آمریکایی اقرار کرده است که خواستار خروج از 
جنگ دو ساله در یمن است که خودش آغاز گر 

آن بود.  |   کیهان|

   برایمقابلهباایران،بایدجایگاه
حشدالشعبیدرعراقراتضعیفکرد

یک مقــام ســابق ســازمان ملــل متحد در 
نیویورک تایمــز  در  یادداشــتی  در  عــراق 
داد  پیشــنهاد  عربســتان  و  آمریــکا  بــه 
نیروهــای  ایــران  نفــوذ  کاهــش  بــرای 

حشدالشــعبی را تضعیف کننــد . |      فارس|

   هشدارسازمانمللدربارهوضعیتدریمن
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد کمبودها، 
نارسـایی های بهداشتی و دسترسـی نداشتن 
بـه آب آشـامیدنی سـالم، مـردم یمـن را بـا 
بیمـاری فراگیـر وبـا روبـرو کـرده کـه شـمار 
مبتالیـان آن از مـرز 5۰۰ هـزار نفـر گذشـته 
اسـت. ایـن سـازمان تاکیـد کـرد بـا افزایـش 
شـمار مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری، یمـن بـا 
بزرگتریـن فراگیـری ایـن بیمـاری در قـرن 

حاضـر روبـرو شـده اسـت. |  ایرنـا |

واشنگتنپست:سیآیایبزرگترین
شکستخودرادرسوریهتجربهکرد

روزنامه آمریکایی واشـنگتن پست در تحلیلی 
با افشـاگری درباره اقدامات سـازمان اطالعات 
مرکـزی آمریـکا )سـی.آی.ای( در عملیـات 
محرمانـه خـود علیـه نظـام سـوریه، نوشـت 
که سـی آی ای بزرگترین شکسـت خـود را در 

سـوریه تجربـه کـرد |      ایرنا|

انتشاراسنادتاریخیدربارهاستفادهانگلیس
ازجنگعراقوکویتبرایفروشسالح

کـرد:  فـاش  بریتانیـا  ملـی  آرشـیو  اسـناد 
ایـن  وقـت  نخسـت وزیر  تاچـر"  "مـارگارت 
کشـور، از جنـگ عـراق علیـه کویـت بـرای 
بـاال بـردن میـزان فـروش تسـلیحات انگلیـس 
استفاده کرده اسـت. براسـاس گزارش گاردین، 
مسـأله ی فـروش تسـلیحات بـرای انگلیـس 
آنقـدر مهـم بـود کـه در یکـی از اسـناد آرشـیو 
ملـی بریتانیا آمده اسـت ویلیـان ولدگریـو وزیر 
امورخارجه بـه دولت تاچر پیشـنهاد کـرده بود 
مسـأله ی حقـوق بشـر صـدام را مطـرح نکنند 
تا ایـن سـؤال ایجـاد نشـود که چـرا انگلیـس با 
آن هـا معاملـه می کنـد و بـه آن هـا تسـلیحات 

نظامـی فروختـه اسـت.. |     فـارس|

هفته اخبار
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این بزرگوار نمودار و نشانه ی مقاومت است. انسان بزرگی است که تمام دوران کوتاه زندگی اش با قدرت مزور و ریاکاِر 
خلیفه ی عباسی - مأمون- مقابله و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و 
با همه ی شیوه های مبارزه ی ممکن، مبارزه کرد. اولین کسی بود که به طور علنی بحث آزاد را بنیان گذاری کرد. در 
محضر مأمون عباسی، با علما و داعیه داران و مدعیان و موجهان، درباره ی دقیق ترین مسائل حرف زد و استدالل کرد 

و برتری خود را و حقانیت سخن خود را ثابت کرد. 60/2/25

اولینکسیکهبحثآزادرابنیانگذاریکرد
 

حزباهللایناست

همه چیز از انتشــار یک عکس شــروع شد. 
عکســی که نشــان می داد جوانی ایرانی در 
چنگال یک داعشی اسیر شده بود. عکسی که در آن، جوان 
ایرانی، که بعدها مشــخص شد اسمش محسن حججی 
است و رسمش، پاسدار لشگر ۸ نجف اشرف سپاه اصفهان، 
باصالبت و بدون هیچ ردی از تــرس و واهمه به دوربین 
عکاس داعشی خیره شده است. هنوز چندساعتی از انتشار 
این عکس در رسانه ها و خبر شهادت مظلومانه اش به دست 
داعشی ها نگذشــته بود که به یک باره ایران منقلب شد و 
به سرعت این جوان پاسدار، به قهرمان شماره ی یک عموم 
ملت ایران تبدیل شد. محبوبیتی که حد و مرز و سلیقه و 
سیاست نشناخت و همه ی طیف ها و چهره های سیاسی و 
فرهنگی و هنری و اجتماعی را در برگرفت. محسن موفق 
شده بود با حماسه آفرینی مظلومانه  و خون خود » چهره ی 

درخشانی را از اسالم«نشان بدهد. 
همه ی این محبوبیت و گستردگی احساسات و عواطف 
مردم نسبت به این جوان حزب اللهی اما در حالی بود که 
در همه ی سال های اخیر، دســتگاه تبلیغاتی دشمن و 
غرب گرایان داخلی آن به دنبال ساخت یک تصویر غلط 
و انحرافی از جوانان مؤمن و انقالبی بودند: تصویر افرادی 
تندرو و افراطی. »آن هایی که میگویند تندرو، منظورشان 
کســانی اســت که درراه انقالب مصّمم تر و پایدارترند؛ 
حزب اللّهی هــا را میگویند تندرو. میانه رو ]هم [ کســی 
است که در مقابل آن ها تسلیم باشد. در ادبّیات سیاسی 
آمریکا و انگلیس و امثال این ها، معنای تندرو و میانه رو این 
است. 94/12/5« کار به جایی رسیده بود که حتی برخی از 
مسئولین و کارگزاران کشور و برخی از رسانه ها و اشخاص 
غافل نیز در این دام افتاده و کار را به جایی رســاندند که 
مخاطب نهیب رهبر انقالب واقع شدند: »مسئولین کشور 
جوان های انقالبی را گرامی بدارنــد؛ این همه جوان های 
حزب اللّهی و انقالبی را برخی از گویندگان و نویسندگان 
نکوبند به اسم افراطی و امثال این ها. جوان انقالبی را باید 
گرامی داشت، باید به روحیه ی انقالبی گری تشویق کرد؛ 
این روحّیه است که کشور را حفظ می کند، از کشور دفاع 
می کند؛ این روحّیه است که در هنگام خطر به داد کشور 

می رسد.« 94/۰6/18
شاید خون محسن حججی و حججی ها به روشنی و در 
آشــکارترین حالت ممکن باید بر خاک سوریه و عراق 
ریخته می شد تا همگان معنای این عبارت رهبر انقالب 

را درک کنند که »واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقالبی 
را همه بدانند، همه؛ این جوانان مؤمن و انقالبی اند که روز 
خطر سینه ســپر می کنند، هشت سال جنگ تحمیلی 
می روند توی میدان؛ این ها هســتند. افرادی که نسبت 
به این جوان ها با چشم بدبینی نگاه می کنند یا مردم را 
بدبین می کنند، خدمت نمی کنند به کشور؛ به استقالل 
کشور، به پیشرفت کشــور، به انقالب اسالمی خدمت 

نمی کنند.« 92/12/15
محســن حججی اما خود مصداق تام و تمام یک جوان 
مؤمن و انقالبی و یک جوان حزب اللهی »آتش به اختیار« 
بود. نگاهی به کارنامه ی کوتاه اما پُربار عمر بیست و پنج  
ساله ی این شهید بزرگ به خوبی این ادعا را اثبات می کند. 
آنجا که او در سه حوزه ی مهم کار فرهنگی به خصوص در 
حوزه ی کتاب، کار جهادی و خدمات رسانی به مردم در 
اردوهای جهادی، و هم زمان کمک به امنیت کشــور در 
قالب لباس پاسداری و حضور در مناطق عملیاتی عراق 
و سوریه، شاخص و نمونه اســت. در حقیقت، حججی 
زمان شناســانه هر جا که به او نیاز بود، بســیجی وار در 
عرصه حضور داشت، هر جا مردم در تنگنا بودند، اوست 
که سینه ســپر کرده و به یاری آنان شتافته است. این را 
می توان مهم ترین ویژگی جریان "حزب اهلل" دانســت. 
همان خاصیتی که، رهبر انقالب در دیدار با مســئوالن 
نظام، درباره ی آن چنین فرمودند: »من این را به شــما 
عرض بکنم، آن که سینه سپر می کند، در مقابل دشمن 
در بخش های مختلف می ایستد، شرایط سخت را تحّمل 
می کند، او همان عنصــر مؤمن و انقالبــی و اصطالحاً 
حزب اللّهی است«، 96/3/22 چه کسی باور می کرد، کمتر 
از ۲ ماه بعد از سخنان رهبر انقالب، مردم ایران )همگان( 
تنها با یک عکس خبــری این واقعیــت را نه تنها درک 
کنند که از عمق جان آن را باور کنند که تصویر واقعی از 
حزب اهلل، همان محسن حججی و حججی هاست. سالها 
پیش شهید مرتضی آوینی که خود از قبیله ی شهیدان 
اســت چه زیبا گفته بود: "حزب اهلل اهل اطاعت و والیت 
اســت و قدر نعمت مي شناسد، فداکار اســت و از مرگ 
نمي ترسد و گوش به فرمان "اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول 
و اولي االمر منکم" ســپرده اســت و اینچنین، تو گویي 
خداوند وظیفه ي تحقق اهداف الهي همــه ي انبیا را بر 
گرده ي صبور و پرقدرت آنان نهاده است، و چه شرفي از 

این باالتر؟" آری حقیقتا »حزب اهلل« این است.  

محسن حججی اما 

خود مصداق تام و 

متام یک جوان مؤمن 

و انقالبی و یک جوان 

حزب الّلهی »آتش به 

اختیار« بود. نگاهی 

به کارنامه ی کوتاه 

اما ُپربار عمر بیست 

و پنج  ساله ی این 

شهید بزرگ به خوبی 

این ادعا را اثبات 

می کند. آنجا که او در 

سه حوزه ی مهم کار 

فرهنگی به خصوص 

در حوزه ی کتاب، 

کار جهادی و 

خدمات رسانی به 

مردم در اردوهای 

جهادی، و هم زمان 

کمک به امنیت 

کشور در قالب لباس 

پاسداری و حضور 

در مناطق عملیاتی 

عراق و سوریه، 

شاخص و منونه 

است

)( به مناسبت سالروز شهادت جواد االئمه

آن نیروی مؤمن، پر انگیزه و انقالبی که در مشکالت، کشور را حفظ کرده و به یاری مردم شتافته است

انسان
25۰ساله



نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

هفته سخن یادداشت تحلیلی خط حزب اهلل درباره ی حکم جدید رهبر انقالب

سهنکتهدربارهحکمجدیدمجمعتشخیصمصلحتنظام
1.مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که 
ریشه ی شــکل گیری آن حل اختالفات میان 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان بوده اما درگذر زمان، 
پخته تر و پربارتر شــده و امروز در "فرآینــد تکامل نهادی" 
به جایی رسیده اســت که بازوی مشــورتی توانمندی برای 
رهبری شمرده می شــود. این نهاد در دهه ی ۸۰ شمسی در 
ترسیم چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نقش محوری داشت و اکنون 
هم در تدوین سیاســت های کلی نظام، و هــم در نظارت بر 

اجرای این سیاست ها نقش آفرینی می کند. 
برای نقش آفرینی هرچه بهتر، اهمیت فراوانــی دارد که در 
ترکیب اعضای این مجمع، بهره برداری حداکثر از "ذخیره ی 
تجربیات مدیریتی نظام" در کالن ترین سطح ممکن مدنظر 
قرار بگیرد. از همین روست که عالوه بر اعضای حقوقی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، رهبر انقالب همواره رؤسای جمهور 
و مجلس ســابق را نیز در ترکیب این نهاد وارد کرده اند. برای 
نمونه، بعد از دولت های هفتم و هشتم و مجلس ششم، رؤسای 
جمهور و مجلس وقت به ترکیب اعضای مجمع دعوت شدند 
که البته اگرچه رییس مجلس ششم با حکم رهبر انقالب به 
عضویت مجمع درآمد اما بعد از حوادث فتنه ی ۸۸ با استعفای 
شــخصی از مجمع کنار رفت.   همچنین بعد از رخدادهای 
فتنه گون سال ۱۳۸۸ فقط کسانی از ترکیب اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام کنار نهاده شدند که با عبور از خطوط 

قرمز، بر پیاده شدن از کشتی نظام اصرار داشتند.
2. به دنبال این اصل، این نکته اهمیــت می یابد که نگاه به 
ترکیب مجمع تشخیص، چنان باشد که بتواند تصمیم گیری 
بهتر در مورد "مصالح ملی" را به ارمغان بیاورد. درعین حال، 
نباید مجمع تشخیص مصلحت نظام را با »خانه ی احزاب« 
اشتباه گرفت. پس اگرچه حضور حداکثری نیروهای فعال، 
با تجربــه ی کالن اجرایــی و تقنینی و قضایــی در مجمع 
ضرورت دارد تا تصمیمات مجمع نمــادی از "اراده ی ملی" 
مردم ایران باشد اما این نهاد محلی برای وزن کشی نیروهای 
سیاسی نیست. شاید از همین روســت که بعد از انتخابات 
حماسی ریاســت جمهوری که مجموعاً حدود ۴۲ میلیون 
مشارکت کننده داشت، رهبر انقالب عمالً همه ی اضالع رقابت 
در آن انتخابات را به عنوان عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
منصوب نموده اند. در اینجا دیگر بحث اکثریت و اقلیت نیست، 
بلکه استفاده از همه ی ظرفیت ها مطرح است. می توان حدس 

زد که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری عکس آنچه در ۲۹ 
اردیبهشت ســال جاری رقم خورد نیز می بود، رهبر انقالب 
به همین شــیوه در انتخاب اعضای دور جدید مجمع عمل 
می کردند. همان گونه که ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در 
ماه رمضان امسال نیز اشاره کردند که باید برای ایجاد فضایی 

جدید، همه باهم باشیم:
»با توّجه به دشمنی ها، با توّجه به وضعّیت، با توّجه به نیازها، 
با توّجه به اهداف بلندی که در مقابل ما است، باید یک فضای 
جدید ایجاد بشود. در ایجاد این فضای جدید -فضای همکاری، 
فضای کار و فضای تالش برای هدف مشترک که آن عبارت 
است از پیشرفت کشور و اعتالء نظام جمهوری اسالمی- همه 
سهیم اند، همه شریک اند. باید بتوانیم خودمان را به مقاصد 
نظام مقدّس جمهوری اســالمی، قدم  به  قدم نزدیک کنیم. 
این ها مقاصدی است که در شــعارهای جمهوری اسالمی 
از اّول وجود داشته، امروز هم هست؛ باید خودمان را نزدیک 
کنیم به آن ها. این ]هدف[ تالِش همه را می خواهد. اگر همه 
تالش کردیم، می توانیم بِایستیم، می توانیم استقامت کنیم، 
می توانیم دشمنمان را به زانو دربیاوریم؛ اگر همه باهم باشیم؛ 

این توصیه ی همیشگی ما است.« 96/3/22
3. نکته ی دیگر آن که وقت زیادی در گروه های کارشناسی 
برای آماده ســازی متن پیوســت حکم گذاشــته شدکه 
چکیده ی آن در 5محور ذیل خالصه شــده  است؛ از جمله 
آن که رهبر انقالب سازو کار الزم برای کارآمدی و اثربخشی 
سیاســت ها  را در انجام مأموریت های مهم و گســترده ی 
این دســتگاه از آن مطالبه دارند. تحقــق این مطالبه به جز 
راهبردهای محتوایی، در گرو مهندســی شــکلی نهاد نیز 
هســت. ازاین رو در حکم دوره ی جدید مجمع، ایشان روی 
»چابک سازی ساختار« این نهاد تأکید نموده اند؛ همان گونه 
که در حکم دوره ی جدید شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
بر »بازمهندسی ساختار« آن شــورا تأکید داشتند تا بتواند 
بیشترین کارآمدی را در چارچوب مأموریت های خود نشان 
دهد. بازمهندسی ســاختار و چابک  سازی به عنوان مطالبه 
کالن رهبر انقالب از همه نهاد هــا و مجموعه های ذیربط، 
از موضوعاتی است که حاال بعد از گذشت چهار دهه از عمر 
انقالب اسالمی، برای تطبیق بهتر با شــرایط روز داخلی و 
بین المللی، به منظور دستیابی به نتایج بهتر و تأمین منافع 

حداکثری، ضروری به نظر می رسد .

نباید مجمع 

تشخیص مصلحت 

نظام را با »خانه ی 

احزاب« اشتباه 

گرفت. پس اگرچه 

حضور حداکرثی 

نیروهای فعال، 

با تجربه ی کالن 

اجرایی و تقنینی و 

قضایی در مجمع 

رضورت دارد تا 

تصمیامت مجمع 

منادی از "اراده ی 

ملی" مردم ایران 

باشد اما این 

نهاد محلی برای 

وزن کشی نیروهای 

سیاسی نیست

    3سال دوم ،  شماره 95|  هفته چهارم مرداد 96

1  یکدیگر هم بودند قرار داشــت. به تبع آن،    
دامنه ی هرج ومرج ناشــی از آن نیــز تقریباً همه 
مرزهای غربی و شرقی ایران را فراگرفته بود. بنابراین 
باید گفت که حمایت امروز از سوریه درواقع حمایت 
از جمهوری اسالمی ایران در خارج از مرزهای کشور 
است و اینکه یادمان نرود همیشه برد باکسانی است 
که کیلومترها دور از مرزهای خود با دشمن به مقابله 

بر می خیزند.
داعشبایدنگهداشتهشود

البته از دالیل حضور ایران در سوریه، نقش ارتباطی 
آن میان ایران و حزب اهلل، و ایجاد موازنه ی قدرت در 
منطقه و جلوگیری از پیشبرد اهداف و منافع آمریکا 
و اسرائیل نیز هست. نکته ای که هنری کسینجر، 
معمار سیاســت خارجی نوین ایاالت متحده نیز 
بدان اشاره می کند. او در یادداشت اخیرش با اشاره 
به وضعیت منطقه غرب آســیا و تــالش برخی از 
گروه های سیاسی برای »تئوریزه کردن اقدام برای 
پایان داعش« نوشته است: "اغلب قدرت ها مخصوصاً 
ایران موافق اند که الزم اســت داعش نابود شود اما 
کدام یک قرار است پس از داعش کنترل این مناطق 
را به دست بگیرد؟"کسینجر مدعی شده است که 
"اگر قلمرو داعش به دست نیروهای سپاه پاسداران 
ایران و یا گروه های شیعی تحت حمایت ایران بیفتد 
نتیجه آن می تواند ایجاد یک کمربند منطقه ای از 

تهران تا بیروت و آب های مدیترانه باشد."
واقعیت این است همان گونه که کسینجر هم اعتراف 
کرده، داعش به عنوان یک گروه تروریستی ابزاری 
است در دست آمریکا برای ایجاد توازن در منطقه ی 
غرب آسیا و پیشبرد منافع واشنگتن در این منطقه، 
واقعیتی است که رفتار ضد  و  نقیض آمریکا در قبال 
این گروه را توجیه می کنــد. آمریکایی ها به خوبی 
می دانند که چنین گروه های تروریستی ای خیلی 
زود از کنترل خارج می شوند؛ با این حال در منطق 
آن ها منافع این گروه ها بر هزینه های آن می چربد. 
اینجاست که آقای استراتژیست پیشنهاد اصلی خود 
را برای دولت دونالد ترامپ نمایان می کند. جایی که 
کسینجر تأکید می کند: "برقرار ماندن داعش کمک 
بزرگی به محدود کردن قــدرت نفوذ ایران خواهد 
کرد." ترس آمریکایی ها از نفــوذ منطقه ای ایران و 
آینده ی منطقه ی غرب آســیا، سیاست خارجی 
آمریکا را به سوی حمایت از تروریســم سوق داده 
است، سیاستی که پیش تر واشنگتن آن را در  قبال 
شوروی در افغانســتان در  پیش گرفت و منجر به 

شکل گیری شبکه ی تروریستی القاعده شد.
حاال بهتر می توان علت مدارای همراه با پشتیبانی 
آمریکا از داعش را فهمید جایی که تروریســت ها 
کلید طالیی کاخ ســفید برای تأمین امنیت رژیم 
صهیونیستی شده اند و البته به قفل سختی مانند 
نیروهای مدافعان حرم همچون محسن حججی 
و هزاران محســن دیگر خورده اند. با این توصیف 
شــرایط، حاال بهتر می توان کار بزرگ محســن 

حججی ها را درک کرد. 
4. ایجادانســجامکاملدرســاختارتشکیالتیو
مدیریتیوتمرکزبرنامههابراساسآییننامهیمصوب

تغییراتالزمدرمحتواوساختارمجمعتشخیصمصلحتنظام

5.چابکسازیتشکیالت
وحذفبخشهایموازیوغیرضرور

3. سازوکارالزمبرایارزیابیکارآمدی
واثربخشیسیاستها

2.سامانبخشیدنبهمسألهینظارت
براجرایسیاستها

1. سامانبخشــیدنبهمجموعهیسیاســتهایکلیوبازنگریدرعناوینونیزدرفرآیندتعیینوتنظیمآن

یژه
تو
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اجرکسیباالتراست
کهنزدخدااَرفقباشد

َما اصَطَحَب اثنــاِن إالّ کاَن أعَظُمُهما 
أجراً ِعنَد اهلل تَعالــی َو أَحبَُّهما إلَی اهللِ 

تَعالی أرَفَقُهما بِصاِحِبه.)1(
ایــن ]روایــت در بــاب[ یک آئیــن عمومِی 
همزیستی بین انســانها در یک اجتماع است 
 ])(از قــول پیامبر )( امیرالمؤمنین[
میفرمایند: دو نفر که با یکدیگر همراه میشوند، 
اجر آن کسی پیش خدا بیشــتر است و پیش 
خدای متعال محبوب تر است که به رفیق خود 
اَرفق باشد یعنی رفق او، رفاقت او، همزیستی 
او، همراهی او بیشتر باشــد. رفتار بعضی، چه 
در رفتارهــای خانوادگی، چــه در رفتارهای 
در محیط کار، چه در رفتارهای با زیردســت، 
با باالدســت، با مردم کوچه و بــازار رفق آمیز 
اســت، با مالیمت رفتار میکنند، نــه اینکه از 
حق خودشــان کوتاه می آیند، یا اینکه بر روی 
گناه چشم می پوشــند، یا نهی از منکر و امر به 
معروف نمیکنند؛ نه، همه ی این کارهای واجب 
را انجام میدهند، منتها با رفق، با مدارا، با نرمی، 
بدون خشونت، بدون دست زدن به رفتارهای 
نامناســب؛ کاری را که باید بکنند، بدرستی 

83/9/1۰ انجام میدهند.
1(نوادرراوندی،ص4.

س:احتراماَباستحضارمیرساندکهتعداد5۰نفر
جمعیراتشــکیلوهرکدامماهانهمبلغدویست
هزارتومانبعنوانعضویتواستفادهازقرضالحسنه
تحویلمیدهندهرماهازطریققرعهیکیازافراد
مبلغیکمیلیونتومانرابصورتقرضالحســنه
دریافتمیکنندمستدعیاستبفرمائیدآیابهاین
پولخمستعلقمیگیردیاخیر؟ج: وام دریافتی، 
خمس ندارد مگر آن مقدار که اقساطش پرداخت 
شــده ولی حق عضویت پس انداز شده اگر سر 
سال خمسی امکان وصول آن باشد، خمس دارد. 
س:آیامامجازبهشکستنقفلبرنامههایکامپیوتری
هستیمیاخیر؟این مسائل و نظائر باید با مراعات 
قوانین جمهوری اسالمی باشــد، و اگر این کار 

خالف قانون است جایز نیست.

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

صبر آنها خودش یک کوه باارزش اســت. همین  که پدر شهید، مادر شهید، همسر شهید، فرزند 
شهید، صبر میکنند بر این مصیبت، خود این یک ارزش بسیار واالیی است؛ بسیار واال. اُوٰلِئَک  َعَلیِهم  
َصَلٰوٌت  ِمن َربِِّهم َو رَحَمة؛شما باور میکنید که خدا بر شما صلوات بفرستد؟ خدا صلوات بفرستد بر شما! 

شما که خانواده ی شهید هستید، وقتی صبر میکنید بر این مصیبت و شکر میکنید خدا را و تحّمل 
میکنید و این را پای خدا حساب میکنید، این صبر شما موجب میشود که خدای عّزوجل -که مالک 

ُملک و ملکوت است، مالک عالم وجود است- بر شما صلوات بفرستد. اینها ارزش است.  96/3/28

خداهمبرخانوادهشهداصلواتمیفرستد

بنده افتخار مى کنم که مشرف به خدمت اين آستان قدسم
محسـنکربالیی:برگـزاری کالس های 
درسـهایی از قرآن و برگزاری مسـابقه پیرامون 

آن .

محمدمهـدی:مجموعـه اقدامـات آتش 
)( به اختیـار مسـجد امام حسـن مجتبـی

دولـت آبـاد: برگـزاری کالسـهای تابسـتانی با 
عنوان کالسـهای طرح نشـاط و تعالی )شـامل 
کالسهایی دینی، تربیتی، آموزشـی و ورزشی( 
هدف اصلی شـروع این برنامه آتش بـه اختیار، 
آشـنایی دانـش آمـوزان و نوجوانـان عزیـز بـا 
شـهدا، برقراری ارتبـاط بین نوجوانـان و کتاب 

قرآن و داستان های قرآنی است.

:شـماهـممیتوانیـداقدامات
آتشبـهاختیارخـودرابرایانتشـاردرنشـریهبرای

ماارسـالکنید.

حقاً و انصافاً خدمت آستان مقدس امام هشتم عليه الّسالم وقتى با شرايط و شئون ويژه ى آن 
انجام بگيرد، از بزرگترين ارزشــها و بزرگترين افتخارات است و امروز چنين چيزى ميسور 
اســت و وجود دارد، بنده هم افتخار مى كنم اگر چه به نام و نه به عمل جزء شــما هستم و 
مشرف به خدمت اين آستان قدســم ... اين سخن دل را با شــما در ميان بگذارم كه دل ما 
آن جايى است كه شما همواره در آن جا مشــرفيد و خوشا به حالتان و حقيقتاً شيرين تريِن 

لحظات براى بنده، آن لحظاتى است كه به آستان قدس مشرف مى شوم. .67/9/17
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
)دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای(

ارتـبـاطبـانـشـریهجـامـــعـهمـؤمــنوانـقــالبــی
خطحزبا...

   پیامک:                     ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

جوان عاشق شهادت، 
حاصل محیط اسالمی است  

یک همچو ملتی و یک همچو انسانهای ارزنده ای 
اسالم تربیت کرده اســت یک همچو جوانانی 
که اآلن عکس بسیاریشــان در منظره هست و 

سیمای نورانی شان در پیش چشم است اسالم 
تربیت کرده است، یک همچو مادران و پدران و 
اقربای شهدایی که در اینجا عده ای شان حاضر 
هستند، اسالم تربیت کرده است. من گمان ندارم 
که در غیر محیط اسالمی، یک همچو مسائلی 

تحقق داشته باشد... جوانهای زیادی که می آیند 
تقاضا کنند که دعا کنیم که در راه اسالم شهید 
بشــوند؛ جوان بخواهد که دعا کنیم به شهادت 

برسد. 
 امام خمینی )(  ۲۶ مهر۱۳۶۰

پیکرهایشهیدی

بهاینمساجدبرگشتهاند
در این مســاجد علمایی آمده انــد... رفتارهایی 
داشته اند... مؤمنینی در اینجا آمده اند، جوانهایی در 
اینجا تربیت شده اند... شهدایی ]داده اند[، پیکرهای 
شهیدی به این مساجد برگشــته اند؛ اینها تاریخ 
است، اینها سرگذشــت های جّذاب یک مسجد 
است؛ این سرگذشت ها را باید حفظ کرد. هرکدام 
از این مساجد میتواند یک سرگذشت واقعِی جّذاِب 
درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در 
مسجدند و کسانی که فردا به این مسجد خواهند 
آمد؛ این را در قالبهای گوناگون -قالب کتاب، قالب 
مقاالت مجلّه ای، قالب عکس، قالب کلیپ- میشود 
درآورد؛ اینها را میشود تبیین کرد... این تاریخ را ما 

بایستی حفظ کنیم. 95/5/31

جوانی کــه تربیــت می شــود در کار 
فرهنگــی، باید به معنــای واقعی کلمه 
اعتقاد داشته باشد به استقالل کشورش؛ 
مؤمن به مبانی انقــالب و نظام، مؤمن 
به فرهنگ اســالمی، خوش بین، خوش 
روحّیه. کار فرهنگی این اســت. خب، 

این کار آسانی نیست؛ خیلی کار سختی 
است. این برنامه ریزی می خواهد... کاری 
کنید فضا بیفتد دســت جــواِن مؤمِن 
انقالبــِی خوش روحّیــه ی باانگیــزه ی 
و  عّزت به نفــس  احســاس   دارای 

متدیّن. 94/8/20
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ایـرانی خانواده

احکامخمسو
حقنشر

کاریکنیدفضابیفتددستجوانمؤمنانقالبی

تراز مسجد

پایانکاربهسودجبههخداییست

حزبا...ایناست
تریبون      حزب ا...

مهدی حیدری و مهیار شمسی مسجد جامع 
شهرستان سیاهکل واقع در گیالن ۱۰۰ عدد.

سالم، خسته نباشید، لطفا بعد از انتشار خط 
حزب اهلل شــماره ۱۰۰، یک پک کامل فایل زیپ 
شــامل تمامی ۱۰۰ فایل رو منتشــر کنید برای 

دریافت یکباره کل شماره ها، ممنون. 
پاسخ:باتشکرازپیشنهادشماحتمابررسیخواهدشد.


