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زلزله ی کرمانشاه! زمین لرزه ای به بزرگی هفت و سه 
دهم ریشتر که بخش های گسترده ای از غرب کشور را 
لرزاند. حادثه ناگواری که نزدیک به دو هفته تمامی ارکان کشور را 
به تکاپو وا داشته است. حادثه ای که در همان ساعات ابتدایی وقوع 
آن، رهبر انقالب طی پیامی عالوه بر مسئولین، تمامی آحاد ملت را 
دعوت به کمک رســانی به مــردم زلزله زده غرب کشــور کرده و 
فرمودند: »از همه ی کسانی که می توانند به نحوی در سبک کردن 
بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست می کنم که به 

یاری آسیب دیدگان بشتابند.« ۹۶/8/22
البته رهبر انقالب به ایــن پیام صرف اکتفا نفرمــوده و بالفاصله 
نمایندگان خود حجت االسالم معزی )نماینده ی ولی فقیه در هالل 
احمر( و حجت االسالم والمســلمین محمدی عراقی )نماینده ی 
مجلس خبرگان رهبری در کرمانشــاه( را به مناطــق زلزله زده 
اعزام کردند تا از نزدیک در جریان عمق حادثه و میزان خســارات 

ناشــی از آن قرار بگیرند. غروب همان روز، رهبر انقالب، جلسه ای 
با حضور سران ســه قوه و جمعی از مسئوالن نظام برای همفکری 
هرچه بیشــتر و بهتر در رابطه با این حادثه تشکیل دادند. در این 
دیدار نیز ایشــان بار دیگر تأکید فرمودند: »امیدواریم ان شــاءاهلل 
این همدردی ها در عرصه ی عمل و کمک، همچنان با قّوت ادامه 
پیدا کند و مشکالت و درد و رنجی که برای آنها در این هوای رو به 
سردی -که فصل هم فصل دشواری است- پیش آمده، ان شاءاهلل 

کم کند.« ۹۶/8/23
دو روز بعد، رهبر انقالب عالوه بر این اقدامات، یکی از  معاونین دفتر 

خود را نیز برای بازدید میدانی از مناطق زلزله زده روانه کردند.  

در میان چادرهای روستایی
گرچه در این چند روز گمانه زنی هایی، مبنی بر حضور رهبر انقالب 
در کرمانشاه صورت گرفت، اما صبح روز دوشنبه، خبر حضور رهبر 

انقالب در مناطق زلزله زده منتشر شد.
 ایشــان در این ســفر ابتدا در شهرستان ســرپل ذهاب حضور 
یافتند و در جمع مــردم، در مقابل ســاختمان مرکــز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرســتان ســرپل ذهــاب ســخنرانی کردند. 
مــردم زلزله زده که شــاید همچنــان متعجب از حضــور رهبر 
انقالب در بین خود بودند، با شــعارهای "صــل علی محمد، بوی 
خمینی آمد" از ایشــان اســتقبال کردند. رهبــر انقالب خطاب 
به مــردم »صبور و مهربان کرمانشــاه« فرمودند: » مــن البّته به 
خانواده ها تســلیت عرض می کنم، به داغداران تســلیت عرض 
می کنــم؛ همدردی خودمــان را و غــم خودمــان را در کنار غم 
 آن خانواده هــا عرض می کنــم؛ اّما عزیزان مــن مالحظه کنید،  
    ببینید این حادثه ای که برای شما به وجود آمد، چطور ملّت ایران 
را به حرکت وادار کرد. ملّت ایران در همه ی مناطق کشور، احساس 
 3  می کنند دلشان کرمانشــاه است؛ احســاس می کنند به 

ایستاده در میان مردم
. . . . . . . . .

5 محور پیام رهبر انقالب به سردار سلیمانی

یادداشت ویژه  |  3

معنای اصلی »امتحان الهی« چیست؟

احکام فضای مجازی   |  4درس اخالق  |  4

ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

تکفیری ها هرکه با انقالب است را می زنند     |  این شماره تقدیم می شود به روح شهید مولوی فیض محّمد حسین بُر 

تکفیری ها شیعه و سّنی نمی شناسند؛ سّنی را هم می زنند. ما در داخل کشــور خودمان چقدر از علمای اهل سّنت داریم -مرحوم شیخ االسالم در سنندج، مرحوم 
حسین بُر در بلوچستان و علمای دیگری- که همین تکفیری ها اینها را ترور کردند و خونشان را مظلومانه بر زمین ریختند. آنها سّنی و شیعه نمی شناسند؛ آنها هر 

کسی را که با انقالب است، هر کسی را که در مقابل استکبار است، هرکسی را که با آمریکا دشمن است می زنند؛ اسمش را هم می گذارند جنگ شیعه و سّنی . ۹5/4/5

محل شهادت: سراوانتاریخ شهادت: سال 13۶0 شهادت:  به دست تکفیری ها 

نگاهی به شکل گیری امواج انسانی
گسترده برای کمک به هم وطنان زلزله زده؛
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عک در کنار مردم
رهبر انقالب، عالوه بر دستورات الزم

 برای حل مشکالت مناطق زلزله زده، 
روز دوشنبه شخصا به این مناطق سفر کردند

مر
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اتحاد ایران، حزب اهلل و روسیه، 
در برابر اتحاد آمریکا- اسرائیل

ییگال کارمون در مؤسسه ی تحقیقات رســانه ای خاورمیانه )MEMRI( در یادداشتی می نویسد که تهدید واقعی برای 
رژیم صهیونیستی، اتحاد بین ایران، حزب اهلل و روســیه است. او در یادداشــتی باعنوان "محور روسیه و ایران: یک 
تهدید موجودیتی برای امنیت اسرائیل، بیدارباش" معتقد است آنگونه که اتحاد ایران مستحکم و قوی است، اتحاد 
آمریکا- اسرائیل چنین نیســت.وی با انتقاد از آمریکا در خصوص توافق 19 آبان )10 نوامبر( با روسیه، بیان می دارد 
که ایاالت متحده حتی در سوریه نیز نتوانست خود را حفظ کند، چند روز پیش، روسیه، موافقتنامه منطقه ای که با 
ایاالت متحده امضا شده بود را نقض کرد؛ بنابراین گسترش ایران در تمامی سوریه تا مرز اسرائیل به زودی با حمایت 

کامل روسیه و با خروج همه نیروهای آمریکایی از سوریه، به پایان خواهد رسید. 
وی با انتقاد از استراتژی آمریکا می نویسد استراتژی واقعی ایاالت متحده نسبت به گسترش ایران در منطقه متناقض 
است. از طرفی با لفاظی، مخالف گسترش نفوذ ایران است و از طرفی دیگر نمی تواند جلوی مشروعیت حضور ایران در 
سوریه را بگیرد.همچنین نویسنده با ابراز ناامیدی نسبت به پشتیبانی آمریکا از اسرائیل علیه محور ایران و روسیه بیان 
می دارد اتحاد ایران و روس، تهدیدی وجودی برای اسرائیل است و این اتحاد چالشی تاریخی برای این رژیم محسوب 

می شود. او بر آن است که با این اتحاد، روسیه خود را به دشمن واقعی رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.  

بالِی زلزله، نعمِت همیاری
   نقشه نقِش بر آب!

همین چند وقت پیش بود که جریان سیاسی - رسانه ای 
دشمن به بهانه ی برگزاری به اصطالح همه پرسی جدایی کردستان به 
جنگ روانِی تمام عیاری علیه وحدت و انســجام ملی ایرانیان دست زد. 
بلندگوهای مستکبرین سعی کردند با تمسک به آسمان و ریسمان، به 
خیال خود پیوند مستحکم ُکردها با ایران اسالمی را تضعیف کرده و ماهی 

مقصود خود را صید کنند.
اما هنوز مدت زمان زیادی از این توطئه ی ســاده لوحانه نمی گذشــت که 
با وقوع حادثه ی دلخراِش زلزله در غرب کشور و مناطق عمدتاً ُکردنشین، 
نصاب تازه ای از همدلی، انسجام و وحدت ملی مردم مان را پیش روی همگان 
گذاشت. رویدادی که با مرور ُکنش ها و تالش های اقشار مختلف مردم طی 

چند روزِ پس از زلزله بهتر می توان درباره ی ابعاد آن به قضاوت نشست.
    امواج همیاری مردمی

از اولین ســاعات اعالِم خبر زلزله در غرب کشور شاهد واکنِش همدالنه ی 
مردم بودیم. هرچند این واکنش به خودی خود اتفاق بی سابقه و جدیدی 
نبود و قبال نیز بارها و بارها از ســوی مردم ایران تکرار شــده بود اما این بار 
گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی زمینه ی مناسبی برای ابراز 
نظرات مردم و شکل گیری امواج انســانی برای کمک به زلزله زدگان ایجاد 
کرد. با نگاهی به واکنش ها می توان آنچه که از ســوی مردم برای همدلی و 

همیاری روی داد را در چند محور مورد توجه و تأمل قرار داد:
1. بُروز احساســاِت همدالنه: از اولین لحظات شــاهد طرح نقطه نظرات 
همدالنه ی  مــردم با هم وطنان مصیبــت زده بودیــم. گروه های مختلف 
مردم هریک به نوعی با ادبیات خاص خود احساسات شان را نشان داده و با 

زلزله زدگان همدردی کردند.
2. مطالبه گری برای امداد و نجات هم وطنان: در کنار امواج احساســی و 
عاطفی جریانی از مطالبه گری برای تأکید بر تسریع در نجات حادثه دیدگان و 

امدادرسانی به آنان شکل گرفت.
3. جریان وســیع جمع آوری کمک: گروه های مختلف مــردم در قالب 
فضای مجازی و حقیقی به جمع آوری کمک هــای مردمی برای همیاری 
با زلزله زدگان پرداختند. در بسیاری از مســاجد، اماکن عمومی و... کشور 
غرفه هایی برای دریافت اقالم ضروری چون: لباس گرم و مواد غذایی و... برپا 
شد و هم زمان کمک های مالی نیز برای خرید مایحتاج ضروری نیز توسط 

گروه ها و افراد گوناگون جمع آوری شد.
4. حضور در کنار زلزله زدگان: یکی دیگر از اتفاقــات خوب، موج حضور 
مردمی در مناطق زلزله زده به قصد کمک رسانی به هم وطنان بود. مردم از 
اقشار و سالیق مختلف در حرکتی پرشور به سوی مناطق غربی کشور رفته 
و به قدر توان و ُوسع خود کمک هایی را به دست مردم حادثه دیده رساندند. 
بسیاری از مردم و جوانان و... به صورت »خودجوش و داوطلبانه« در عملیات 
نجات و امداد زلزله زدگان حضور یافتند و بســیاری دیگر نیز در امر توزیع 

کمک ها در مناطق دورافتاده و روستاها و... نقش آفرینی کردند.
    درس هایی از یک رویداد

اما با نگاهی تحلیلی از این رویداد باشکوه که نمایشی از همدلی و انسجام 
ملی بود، می توان درس ها و نکاتی را آموخت. از جمله اینکه برخالف القائات 
دشمنان و برخی غرب زدگان داخلی، اخالِق »همدلی و همیاری« به شکلی 
جدی و زنده در بین ملت ایران وجود دارد. شکل گیری امواج کمک انسانی 
پرشور برای یاری هم وطنان نشان داد عموم مردم نه تنها »بی تفاوت« نبوده و 
صرفاً به دنبال منافع و خواسته های فردی خود نیستند بلکه روح نوع دوستی 
و کمک به دیگران به شــکلی عمیق در بین مردم وجود دارد و این همدلی 
و همیاری نشان دهنده ی یک »انسجام عمومی« در کشور است: »اینجور 
نیست که یک قطعه ی از کشور یک مصیبتی داشته باشد، دیگران نسبت 
به آن بی تفاوت باشند؛ نه، همه احساس همدردی می کنند. بحمداهلّل ملت 
ما یک ملت یکپارچه است، یک ملت متحد است؛ و به خاطر همین اتحاد، 

نیرومند است.« ۹1/5/2۶
عالوه بر این، حضور مســتقیم مردم در صحنه، نشان دهنده ی این بود که 
اقشار گوناگون مردم و به خصوص جوانان با افکار و سالیق متفاوت نسبت به 
»مسائل ملی کشور« دغدغه، اهتمام و »مسئولیت پذیری« دارند. از نگاه رهبر 
انقالب روح و وجه غالِب زندگی در نظام اسالمی همین »همدلی و تعاون« 
است: »وجه غالب زندگی در نظام اســالمی و در نظام والیت، باید تعاطف، 
همدلی، تعاون و همکاری باشد... این همان روح والیت است؛ والیت یعنی 
این و بحمداهلل ملت ما، ملتی یکپارچه و مردمی متحدند.« 77/1/27 خالصه 
آنکه در یک جمله می توان اینگونه گفت که: »این حوادث همه را به حضور 
در صحنه های همیاری وارد می کند و امیدواریم در اثر این محبت و برادری، 
برکات الهی شامل حال مردم دالورِ سرزمین پهلوان پرور کرمانشاه و همه ی 

ملت ایران شود.« ۹۶/8/23 

نگاهیبهشکلگیریامواجانسانیگستردهبرایکمکبههموطنانزلزلهزده؛

 تسلیت دبیرکل حزب اهلل لبنان
 به مناسبت زلزله ی کرمانشاه

سید حسن نصراهلل طی سخنانی گفت: بر خودم 
واجب می دانم که به بازماندگان قربانیان زلزله اخیر 
در ایران و همچنین به رهبر ایران و رئیس جمهور 
روحانی و آحاد ملت ایران تســلیت عرض کنم. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد: ایران الگویی 
برای ماهیت روابــط میان ملت خــود با وجود 

اختالف قومیتی به شمار می آید.  |       مهر |

  مقابله با ایران، بهانه عربستان 
برای برقراری رابطه با اسرائیل

پایگاه اینترنتی الجزیره ی انگلیسی در تحلیلی 
نوشــت: در صحنه ی سیاســی منطقه، کسی 
انتظار اتحاد بین ریاض و تل آویو را نداشت، ولی 
تحوالت به شکلی روی داد که این دو به سوی هم 
سوق یافتند و منطقه بستر دوستی های عجیب 
شد. این پایگاه خبری در ادامه ی مقابله با ایران 
را تنها بهانه ای برای تحرکات اخیر ســعودی ها 
به منظور برقراری روابط با رژیم صهیونیســتی 

دانست.  |   باشگاه خبرنگاران|

    واشنگتن پست: راهبرد جنگ طلبانه 
عربستان کارایی ندارد

روزنامه ی واشنگتن پســت در یادداشتی به قلم 
"فرید ذکریا" نوشــت: به نظر می رســد راهبرد 
عربستان سعودی کارایی نداشته باشد. نویسنده با 
اشاره به عدم موفقیت راهبردهای جنگ طلبانه ی 
ریاض در منطقه نوشت: اینک نبرد در یمن منجر 
به ایجاد نوعی شکســت در مرزهای این کشور و 
احساس خشم علیه ریاض شده است. قطر تسلیم 
نشده و به نظر به این زودی ها هم چنین رویدادی 
رخ نمی دهد. شیعیان لبنانی نیز به درستی مانع 
از وقوع نبرد داخلی در کشــور خود شده اند. این 
روزنامه در خاتمه نوشت: با حمایت قاطع دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریــکا از راهبردهای 
عربســتان، واشنگتن خود را بیشــتر در مرداب 

خاورمیانه ی درهم ریخته وارد می کند.  |   فارس|

   اذعان وبگاه آمریکایی 
به سندسازی سیا علیه ایران

یک وب سایت آمریکایی در تحلیلی اقدام اخیر 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در انتشار 
اســنادی جهت متهم کردن ایران به ارتباط با 
القاعده را سندســازی این نهاد آمریکایی برای 
توجیه تغییر حکومت در ایران دانســته است. 
وبگاه "سالن" نوشته سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا برای انتشــار این اســناد با یک سازمان 
نومحافظه کار و تندروی ضدایرانی موســوم به 
"بنیاد دفاع از دموکراسی ها" )FDD( همکاری 
کرده تا تالش کند ایران را به گروه القاعده ارتباط 

بدهد.  |   تسنیم|

گزارش 
رصدی



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

بسیج یعنی نیروی مردمی فعال
جمهوری اسالمی... اسالم مورد آرزوی مسلمین را، در 
داخل یک مجموعــه ی جغرافیایی و یــک محدوده ی 
جغرافیایی -یعنی کشــور ایران- در قالــب یک نظام 
سیاسی تحّقق بخشید. این به کمک و هدایت پروردگار 
و بیداری و ُهشیاری امام بزرگوار و مجاهدت و فداکاری 
ملّت تحّقق پیدا کرد، پایه گذاشــته شــد، طرح اّولّیه 
ریخته شــد. البّته تا رســیدن به آن مقصود اساسی و 
اصلی فرسنگ ها فاصله بود و هست؛ اشکالی ندارد؛ این 
فرسنگ ها فاصله را بایستی ما طی کنیم... بسیج یعنی آن 
چیزی که این نقیصه را تأمین می کند؛ بسیج یعنی اینکه 
آحاد نیروی انســانی، خود را موّظف بدانند برای تحّقق 
اهداف عالیه... وقتی احســاس ]وظیفه[ کنند و همین 

حرکت، هدف، شیوه را ممشــای خودشان قرار بدهند، 
بسیجی اند...کلمه ی بسیج، عنوان بسیج، تکیه بر روی 

همه ی آحاد مردمی دارد که فّعالند.  96/9/1

مردادماه امســال بود که حاج قاســم ســلیمانی، در پیامی  ت ویژه
یادداش

به مناسبت شهادت شهید حججی، چنین سوگند خورد: "به 
حلقوم بریده ی این شهید عزیز راه اباعبداهلل)( سوگند یاد 
می کنیم که از تعقیب این شجره ملعونه و نابودی این غده ی 
خطرناک برآمده در پیکر جهان اسالم تا آخرین نفرشان از پای نخواهیم 
نشست." یک ماه بعد، حاج قاسم، در مراسم اربعین دیگر مدافع حرم، 
شهید مرتضی حسین پور، صراحتاً اعالم کرد: "کمتر از سه ماه دیگر 
نابودی کامل داعش بوده و حکومت داعشی از کره ی خاکی برداشته 

می شود."
دو ماه از آن تاریخ نگذشته بود که حاج قاسم، در نامه ای خطاب به رهبر 
انقالب، در 29 آبان ماه، با اتمام عملیات آزادســازی ابوکمال به عنوان 
آخرین قلعه ی داعش، "پایان سیطره ی این شجره ی خبیثه ی ملعونه" 

را اعالم کرده و آن را به رهبر انقالب تبریک گفتند.
روز بعد، رهبر انقالب، در پیامی خطاب به حاج قاســم، این »سردار 
پر افتخار اســالم و مجاهد فی سبیل اهلل«، با ســپاس از تالش های 

مجاهدانه ی او، موارد زیر را بیان کردند:
1. ضربه ی اصلی به آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود: »این تنها ضربه به 

گروه ســتمگر و روســیاه داعش نبود؛ ضربه ی سخت تر به سیاست 
خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت 
ضّد صهیونیستی و تضعیف دولتهای مستقل را به وسیله ی رؤسای 

شقّی این گروه گمراه هدف گرفته بود.«
2. خدمت بزرگ به بشریت: »شما با متالشی ساختن این توده ی سرطانی 
و مهلک، نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ی 

ملّتها و به بشریّت خدمتی بزرگ کردید.« 
3. این پیروزی، مصداق نصرت الهی اســت: »این نصرتی الهی و مصداق 
»َو ما َرَمیَت اِذ َرَمیــَت َو لِکنَّ اهللَ َرمی«  بــود که به خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
4. عدم غفلت از کید دشــمن: »تأکید می کنم که از کید دشمن غفلت 
نشود. آنهایی که با سرمایه گذاری سنگین، این توطئه ی شوم را تدارک 
دیده بودند آرام نخواهند نشست، سعی خواهند کرد آن را در بخشی 

دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند.«
5. حفظ آمادگی های همه جانبه: »حفظ انگیزه، حفظ هوشیاری، حفظ 
وحدت، زدودن هر پســماند خطرناک، کار فرهنگــی بصیرت افزا و 

خالصه، آمادگی های همه جانبه نباید فراموش شود.«

بازخوانی
تاریخی
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1   کرمانشــاه مدیونند و باید وظیفه شان 

را ادا کننــد و تا آن جایی که مــا اّطالع داریم، 
بســیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشان 

به وظیفه ی خودشان عمل کرده اند.« ۹۶/8/2۹
رهبر انقالب پس از سخنانی کوتاه در این جمع، 
به روستاهای کوئیک حســن، کوئیک مجید، 
کوئیک عزیز، قلعه بهادری و سراب ذهاب رفته 
و با حضور در چادرهای برپاشــده برای مردم 
روستا، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده 

و کمبودها و نواقص قرار گرفتند.

5 مطالبه ی رهبر انقالب از مسئولین
بعد از همه ی این بازدیدها و دیدارهای میدانی 
و مردمی، تــازه نوبت جلســه ی رهبر انقالب 
با مســئولین و بیان مطالبــات و اقداماتی که 
برعهده ی آنان بود شــد. ایشــان به طور کلی، 
5 اقدام فوری و مهم را جزو ســرفصل اقدامات 

مسئولین قرار دادند:
1. مسئله ی نجات: »در حادثه ی زلزله ما دو  چیز 
نیاز داریم: یکی نجات، دّومی امداد. نجات مال 
همان چند ســاعت اّول است. بحمداهلل در این 
منطقه حضور ارتش و ســپاه و نیروی انتظامی 
و دســتگاه های اینها و حضور سازمان یافته ی 
اینها موجب شد که بتوانند مسئله ی نجات را به 
شکل تقریباً قابل قبولی انجام بدهند.« ۹۶/8/2۹

2. مســئله ی امداد: »مســئله ی امداد، اگرچه 
که آن هم ســرعت الزم دارد، اّما یک کار فوری 
و تمام شــدنی نیســت... اّول، معلوم است که 
نیازهای فورِی غذائی و خوراکی اســت؛ چون 
یک جایی که حادثــه ی طبیعی پیش می آید، 
آنجا اّولین چیزی که مــردم احتیاج دارند، آب 
و نان است که بایستی به آنها برسد... مسئله ی 
امکانات زندگی و لباس و وسایل زندگی و مانند 

اینها است.« ۹۶/8/2۹
3. مسئله ی مســکن: »از همه ی اینها مهم تر، 
مسئله ی مسکن است... مسئله ی تأمین خانه 
و بازسازی روســتاها و شهرها است؛ این خیلی 
مسئله ی مهّمی است، در این کار باید سرعت 

هم به خرج داده بشود...«
4. مرکزیت واحد بــرای مدیریت بحران: »یکی 
از کارهــای واجب در این مناطــق ]وجود[ 
یک مرکزیّت است؛ باید همهی کارها تمرکز 
پیدا کند؛ از یک جا کارها بایســتی مدیریّت 
بشود. همه کار کنند، همه تالش کنند، همه 
سهم بگیرند، اّما یک مدیریّت یکپارچه الزم 

است.« ۹۶/8/2۹
5. کار جهادی با سرعت عمل: در آخر نیز ایشان 
یادآور شــدند که مســئله ی کمک رســانی 
یک مسئله ی جهادی اســت: »سرعِت عمل 
بایستی مورد مالحظه قرار بگیرد؛ باید سریع 
عمل کنیــد؛ کار را جهادی بایســتی دنبال 

بکنید.« ۹۶/8/2۹  

5 محور پیام رهبر انقالب به سردار سلیمانی

)( سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی

یژه
ت و

دداش
یا
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

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

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

پایانکاربهسودجبههخداییست

معنای اصلی 
»امتحان الهی« چیست؟ 

همه ی امتحان هائی که ما می شویم، در 
واقع نقطه ی اصلی اش همین است؛ پای 
یک ایثار و یک گذشــت به میــان می آید. گاهی 
گذشت از جان است، از مال است؛ گاهی گذشت از 
یک حرفی است که کسی زده است، می خواهد با 
اصرار و لجاجت پــای آن حرف بایســتد؛ گاهی 
گذشت از عزیزان است؛ فرزندان، کسان. امتحان 
یعنی عبور از وادی محنت. یــک محنتی را، یک 
شــدتی را جلوی پای یک انســانی یا یک ملتی 
می گذارند؛ عبور از این محنت، امتحان است. اگر 
توانست عبور کند، به آن منزل مقصود می رسد؛ اگر 
نتوانست می ماند؛ امتحان این است. امتحان الهی 
برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در 
چه وزنی، در چه حدی هســتیم؛ خود امتحان در 
حقیقت یک گام است به سوی مقصد. من و شما که 
امتحان می شــویم، معنایش این اســت که اگر 
توانستیم از این شدت و از این محنت عبور کنیم، 
یک وضــع جدیدی، حیات جدیــدی، مرحله ی 
جدیدی را به دست می آوریم. در این خصوص، یک 

ملت و یک شخص تفاوتی نمی کند.   8۹/8/2۶

  س. آیا کپی کردن کارهــای گرافیکی یا دانلود 
فیلم، کلیپ و آهنگ با ذکر منبع در فضای مجازی 
اشــکال شــرعی دارد؟ ج. اگر قرائن و شواهد 
یا متعارفی وجــود دارد که در ایــن گونه امور 
اســتفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و 
اال استفاده، خرید و فروش و کپی برداری بنابر 

احتیاط واجب جایز نیست.

  س. آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، 
تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا الیک کردن جنس 
مخالف در فضای مجازی حرام است؟ ج. به طور کلی 
ارتباط با نامحرم که مســتلزم مفسده بوده و یا 

خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست. 

   س. تعرض به حریــم خصوصی دیگران از طریق 
فضای مجازی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟ج. فی 

نفسه جایز نیست.

اخالق درس

فضای مجازی احکـام

امام کالم

ما به مردها همیشه سفارش می کنیم وقتی کار دارند، اشتغال دارند، از خانه و زندگی قهر نکنند. 
بعضی ها صبح اول وقت می روند بیرون تا ساعت 10 شب. نه! ما معموالً به کسانی که برایشان 
ممکن است سفارش می کنیم حتی ظهرها بروند با زن و بچه شان باشند. در محیط خانوادگی، 
غذایشــان را بخورند، یک ساعتی باهم باشند، بعد بیایند دنبال کارشــان، باز حتماً در زمان 

مناسب، اول شب بروند بچه ها را ببینند، مالقات خانوادگی حقیقی داشته باشند.   74/8/22

مردها وقتی کار دارند، از خانه و زندگی قهر نکنند! 

معنای دقیق بسیج
بسیج یعنی ِگرد  آوردن امکانات و به خط کردِن ظرفّیت ها برای رسیدن به مقصود در یک امری که 
مورد توّجه است؛ این معنای بسیج است. انقالب اسالمی اگر همه ی آنچه را ما  امروز داریم داشت، 
ولی بسیج عمومی و مردمی را نداشت، قطعاً لَنگی مهّمی در کارهایش به  وجود می آمد... مخاطب 
این حرکت و این اقدام فقط جوان ها نیستند، فقط مردان نیستند؛ جوان و نوجوان و میان سال و پیر 
و مرد و زن و همه، مخاطب این سازمان دهی و تمرکز حّساس سازمان مقاومت بسیج اند.  96/9/1

باید هسته های مقاومت را
 در جهان به وجود آورد    

بایــد بســیجیان جهــان اســام در فکــر 
ــند و  ــامی باش ــزرگ اس ــت ب ــاد حکوم ایج
ــا  ــه بســیج تنه ــرا ک ــن شــدنی اســت، چ ای

ــد  ــران اســامی نیســت، بای ــه ای منحصــر ب
ــان  ــی جه ــت را در تمام ــته های مقاوم هس
ــرب  ــرق و غ ــل ش ــود آورد و در مقاب ــه وج ب
ــان  ــی نش ــگ تحمیل ــما در جن ــتاد. ش ایس
ــوب  ــح و خ ــت صحی ــا مدیری ــه ب ــد ک دادی

می تــوان اســام را فاتــح جهــان نمــود. شــما 
بایــد بدانیــد کــه کارتــان بــه پایــان نرســیده 
اســت، انقــاب اســامی در جهــان نیازمنــد 

فداکاریهــای شماســت.
امام خمینی )ره(؛ 02 آذر1367

این روحیه در همه جای دنیا نیست     

این روحیه در همه جای دنیا نیست. مهربانی و 
همکاری و دلسوزی برای مصیبت دیدگان- که 
مربوط به همه ی بشر است- یک حرف است؛ اما 
جوشش و تحرک و نشاط و ورود در میدان، بدون 
هیچ ترتیب آداب، برای خدمت کردن، یک حرف 
دیگر است. آنچه در ایران دیده شد، این بود: همه 
وارد میدان شدند و تحرک پیدا کردند. بنده در 
ســال های قبل از انقالب، حوادثی مثل زلزله 
و ســیل را از نزدیک دیده بودم. خود من رفتم 
امدادگری و خدمتگــزاری کردم. این روحیه ی 
حرکت عمومی، دلسوزی، ورود در صحنه ی کار 
و ابتکار، این کمک رسانی انبوه، مخصوص ملتی 
اســت که دل او از حرکت جهادی گرم است و 
جوشش جهادی در دل او وجود دارد.  84/10/14

"گلستان یازدهم" یک عاشــقانه ی آرام در 
دل جنگ اســت، خاطرات زهرا پناهی روا، 
همسر علی چیت سازیان از سرداران شهید 
استان همدان. کتاب در 17 فصل تدوین شده 
و از زمان تولد فرزند شهید آغاز می شود تا این 
روزهای راوی ادامه می یابد. رهبر انقالب بعد از 
خواندن این کتاب، در بخشی از تقریظ خود 

چنین نوشته اند:
این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر 
جهاد و اخالِص مردی که در عنفوان جوانی 
به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد، و هم در 
زمین و هم در مأل اعلی به عّزت رسید .. هنیئاً 
له.راوی -شریک زندگی کوتاه او- نیز صدق 
و صفا و اخــالص را در روایت معصومانه ی 

خود بروشنی نشان داده است...  ۹5/10/21

استقامت یکی از مهمترین 

عوامل پیشرفت      
ــرطهای الزم  ــزو ش ــت -ج ــرت الزم اس بصی
ــات الزم  ــت، ثب ــدت الزم اس ــت- مجاه اس
اســت. عزیــزان مــن! ثبــات در ایــن راه، 
ــن  ــی از واجب تری ــن راه، یک ــتقامت در ای اس
اســت.  و مهم تریــن عوامــل پیشــرفت 
ــان را، پیرامــون  ســعی کنیــد محیــط خودت
ــان  ــا خودت ــط ب ــر مرتب ــان را، عناص خودت
را و، پیــش از همــه، درون و دل خودتــان 
ــه  ــبت ب ــد نس ــه داری ــات نگ ــادار و باثب را وف
ــه ایــن راه و نســبت  ایــن آرمانهــا و نســبت ب
ــه ایــن اهــداف واال؛ قطعــاً پیــروز خواهیــد  ب
شــد، قطعــاً پیــروزی بــا شــما خواهــد بــود... 
امــروز در زمینــه ی اقتصــادی کارهــای 
ــم؛  ــام بدهی ــا انج ــه م ــت ک ــادی الزم اس زی
در زمینــه ی تولیــد و اشــتغال و ایــن چیزهــا 
-کــه ضعفهــای مــا اســت- کارهــای فراوانی 
اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم؛ در زمینــه ی 
ــد  ــادی اســت کــه بای فرهنگــی کارهــای زی
ــّد  ــروز در ح ــا ام ــن کاره ــم؛ ای ــام بدهی انج
ــرفت  ــروع و پیش ــدام و ش ــزی و اق برنامه ری
ــت،  ــا اس ــن کاره ــی از ای ــدن مراحل و گذران
ــا  ــن کاره ــه ی ای ــم هم ــک روزی ه ــا ی اّم
ان شــاءاهلل بــه بهتریــن وجهــی انجــام 

خواهــد گرفــت.  ۹۶/۹/1

5 آذر  13۶5،  بازدید آیت اهلل خامنه ای از مانور عملیات خندق در خیابان شریعتی تهران

ایـرانی این استخانواده حزب ا...

ارتباط با نامحرم 
در فضای مجازی 

جوانی که به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد

پیشنهاد  فرهنگی
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