باید هستههای مقاومت را
در جهان به وجود آورد
بایــد بســیجیان جهــان اســام در فکــر
ایجــاد حکومــت بــزرگ اســامی باشــند و
ایــن شــدنی اســت ،چــرا کــه بســیج تنهــا

درس

منحصــر بــه ایــران اســامی نیســت ،بایــد
هســتههای مقاومــت را در تمامــی جهــان
بــه وجــود آورد و در مقابــل شــرق و غــرب
ایســتاد .شــما در جنــگ تحمیلــی نشــان
دادیــد کــه بــا مدیریــت صحیــح و خــوب

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

امام

اخالق

ارتباطبانامحرم
درفضایمجازی

س .آیا کپی کردن کارهــای گرافیکی یا دانلود

فیلم ،کلیپ و آهنگ با ذکر منبع در فضای مجازی

 5آذر  ،1365بازدید آیتاهلل خامنهای از مانور عملیات خندق در خیابان شریعتی تهران

معنای دقیق بسیج

ظرفیتها برای رسیدن به مقصود در یک امری که
بسیج یعنی گِر د آوردن امکانات و به خط ِ
کردن ّ
توجه است؛ این معنای بسیج است .انقالب اسالمی اگر همهی آنچه را ما امروز داریم داشت،
مورد ّ
َ
ً
مهمی در کارهایش بهوجود میآمد ...مخاطب
نگی
ل
ا
قطع
نداشت،
را
مردمی
و
عمومی
بسیج
ولی
ّ
اینحرکتوایناقدامفقطجوانهانیستند،فقطمرداننیستند؛جوانونوجوانومیانسالوپیر
حساسسازمانمقاومتبسیجاند96/9/1 .
ومردوزنوهمه،مخاطباینسازماندهیوتمرکز ّ

خانواده

مردها وقتی کار دارند ،از خانه و زندگی قهر نکنند!
مابهمردهاهمیشهسفارشمیکنیموقتیکاردارند،اشتغالدارند،ازخانهوزندگیقهرنکنند.
بعضیها صبح اول وقت میروند بیرون تا ساعت  10شب .نه! ما معموالً به کسانی که برایشان
ممکناستسفارشمیکنیمحتیظهرهابروندبازنوبچهشانباشند.درمحیطخانوادگی،
غذایشــان را بخورند ،یک ساعتی باهم باشند ،بعد بیایند دنبال کارشــان ،باز حتماً در زمان
مناسب،اولشببروندبچههاراببینند،مالقاتخانوادگیحقیقیداشتهباشند74/8/22 .

پیشنهاد فرهنگی
انتشار به مناسبت سالروز شهادت شهید علی چیت سازیان 66/9/4

جوانی که به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد

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
احتیاطواجبجایزنیست.

"گلستان یازدهم" یک عاشــقانهی آرام در

دل جنگ اســت ،خاطرات زهرا پناهی روا،
همسر علی چیتسازیان از سرداران شهید
استان همدان .کتاب در  17فصل تدوین شده

و از زمان تولد فرزند شهید آغاز میشود تا این
روزهای راوی ادامه مییابد .رهبر انقالب بعد از

خواندن این کتاب ،در بخشی از تقریظ خود

س .آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی،

تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا الیک کردن جنس

چنیننوشتهاند:

مخالفدرفضایمجازیحراماست؟ ج .به طور کلی
ارتباط با نامحرم که مســتلزم مفسده بوده و یا
خوفوقوعدرحرامدرمیانباشد،جایزنیست.
س .تعرض به حریــم خصوصی دیگران از طریق

فضای مجازی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟ج .فی
نفسهجایزنیست.

ایـرانی

ناشر  :سوره مهر
نویسنده  :بهناز ضرابیزاده

این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر
اخالص مردی که در عنفوان جوانی
جهاد و
ِ
به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد ،و هم در
زمین و هم در مأل اعلی به ع ّزت رسید  ..هنیئاً
له.راوی -شریک زندگی کوتاه او -نیز صدق
و صفا و اخــاص را در روایت معصومانهی
خود بروشنی نشان داده است95/10/21 ...

این روحیه در همه جای دنیا نیست .مهربانی و
همکاری و دلسوزی برای مصیبتدیدگان -که
مربوط به همهی بشر است -یک حرف است؛ اما
جوشش و تحرک و نشاط و ورود در میدان ،بدون
هیچترتیبآداب،برایخدمتکردن،یکحرف
دیگر است .آنچه در ایران دیده شد ،این بود :همه
وارد میدان شدند و تحرک پیدا کردند .بنده در
ســالهای قبل از انقالب ،حوادثی مثل زلزله
و ســیل را از نزدیک دیده بودم .خود من رفتم
امدادگری و خدمتگــزاری کردم .این روحیهی
حرکت عمومی ،دلسوزی ،ورود در صحنهی کار
و ابتکار ،این کمکرسانی انبوه ،مخصوص ملتی
اســت که دل او از حرکت جهادی گرم است و
جوشش جهادی در دل او وجود دارد84/10/14 .

با...
حز 

این است

استقامتیکیازمهمترین
عواملپیشرفت

بصیــرت الزم اســت -جــزو شــرطهای الزم
اســت -مجاهــدت الزم اســت ،ثبــات الزم
اســت .عزیــزان مــن! ثبــات در ایــن راه،
اســتقامت در ایــن راه ،یکــی از واجبتریــن
و مهمتریــن عوامــل پیشــرفت اســت.
ســعی کنیــد محیــط خودتــان را ،پیرامــون
خودتــان را ،عناصــر مرتبــط بــا خودتــان
را و ،پیــش از همــه ،درون و دل خودتــان
را وفــادار و باثبــات نگــه داریــد نســبت بــه
ایــن آرمانهــا و نســبت بــه ایــن راه و نســبت
بــه ایــن اهــداف واال؛ قطع ـاً پیــروز خواهیــد
شــد ،قطعـاً پیــروزی بــا شــما خواهــد بــود...
امــروز در زمینــهی اقتصــادی کارهــای
زیــادی الزم اســت کــه مــا انجــام بدهیــم؛
در زمین ـهی تولیــد و اشــتغال و ایــن چیزهــا
کــه ضعفهــای مــا اســت -کارهــای فراوانیاســت کــه بایــد انجــام بدهیــم؛ در زمین ـهی
فرهنگــی کارهــای زیــادی اســت کــه بایــد
حــد
انجــام بدهیــم؛ ایــن کارهــا امــروز در ّ
برنامهریــزی و اقــدام و شــروع و پیشــرفت
و گذرانــدن مراحلــی از ایــن کارهــا اســت،
ا ّمــا یــک روزی هــم همــهی ایــن کارهــا
انشــاءاهلل بــه بهتریــن وجهــی انجــام
خواهــد گرفــت96/9/1 .

ایستادهدرمیانمردم
.

.

دستورات .
عالوه بر .
 .رهبر .انقالب. ،
الزم
برای حل مشکالت مناطق زلزله زده،
روز دوشنبه شخصا به این مناطق سفر کردند

.

.

مردم
درکنارمر

عکساختصاصیخطحزباهلل

احکـام

فضایمجازی

روز

اینروحیهدرهمهجایدنیانیست

«امتحانالهی»چیست؟
همهی امتحانهائی که ما میشویم ،در
واقع نقطهی اصلیاش همین است؛ پای
یک ایثار و یک گذشــت به میــان میآید .گاهی
گذشت از جان است ،از مال است؛ گاهی گذشت از
یک حرفی است که کسی زده است ،میخواهد 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
میگذارند؛ عبور از این محنت ،امتحان است .اگر
توانستعبورکند،بهآنمنزلمقصودمیرسد؛اگر
نتوانست میماند؛ 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
حقیقتیکگاماستبهسویمقصد.منوشماکه
امتحان میشــویم ،معنایش این اســت که اگر
توانستیم از این شدت و از این محنت عبور کنیم،
یک وضــع جدیدی ،حیات جدیــدی ،مرحلهی
جدیدی را به دست میآوریم .در این خصوص ،یک
ملتویکشخصتفاوتینمیکند89/8/26 .

هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبـی| سـال سـوم ،شـماره  |109هفتـه اول آذر ۹۶

2

امام خمینی (ره)؛  02آذر1367

مسئله

معنایاصلی

....ش
زار
گ

کالم

حساب تلگرام@ khat_admin :

ِ
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ِ

ته

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...
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نگاهی به شکلگیری امواج انسانی

گسترده برای کمک به هموطنان زلزلهزده؛

زلزلهی کرمانشاه! زمین لرزهای به بزرگی هفت و سه
دهم ریشتر که بخشهای گسترده ای از غرب کشور را
لرزاند .حادثه ناگواری که نزدیک به دو هفته تمامی ارکان کشور را
به تکاپو وا داشته است .حادثهای که در همان ساعات ابتدایی وقوع
آن ،رهبر انقالب طی پیامی عالوه بر مسئولین ،تمامی آحاد ملت را
دعوت به کمکرســانی به مــردم زلزله زده غرب کشــور کرده و
فرمودند« :از همهی کسانیکه میتوانند به نحوی در سبک کردن
بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست میکنم که به
یاریآسیبدیدگانبشتابند96/8/22».
البته رهبر انقالب به ایــن پیام صرف اکتفا نفرمــوده و بالفاصله
نمایندگان خود حجتاالسالم معزی (نمایندهی ولیفقیه در هالل
احمر) و حجتاالسالموالمســلمین محمدی عراقی (نمایندهی
مجلس خبرگان رهبری در کرمانشــاه) را به مناطــق زلزلهزده
اعزام کردند تا از نزدیک در جریان عمق حادثه و میزان خســارات

ناشــی از آن قرار بگیرند .غروب همان روز ،رهبر انقالب ،جلسهای
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 انشــاءاهلل
این همدردیها در عرصهی عمل و کمک ،همچنان با ق ّوت 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 ،انشاءاهلل
کم کند96/8/23 ».
دو روز بعد ،رهبر انقالب عالوه بر این اقدامات ،یکی از معاونین دفتر
خود را نیز برای بازدید میدانی از مناطق زلزلهزده روانه کردند.
گرچه در این چند روز گمانه زنیهایی ،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 حرفهای شهرســتان ســرپل ذهــاب ســخنرانی کردند.
مــردم زلزلهزده 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 البتّه به
خانوادهها تســلیت عرض میکنم ،به داغداران تســلیت عرض
میکنــم؛ همدردی خودمــان را و غــم خودمــان را در کنار غم
آن خانوادههــا عرض میکنــم؛ ا ّما عزیزان مــن مالحظه کنید،
ببینید این حادثهای که برای شما به وجود آمد ،چطور ملّت ایران
را به حرکت وادار کرد .ملّت ایران در همهی مناطق کشور ،احساس
میکنند دلشان کرمانشــاه است؛ احســاس میکنند به 3
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معنایاصلی«امتحانالهی»چیست؟

ارتباطبانامحرمدرفضایمجازی

نبُر
تکفیریها هرکه با انقالب است را میزنند | این شماره تقدیم میشود به روح شهید مولوی فیضمح ّمد حسی 
تکفیریها شیعه و س ّنی نمیشناسند؛ س ّنی را هم میزنند .ما در داخل کشــور خودمان چقدر از علمای اهل س ّنت داریم -مرحوم شیخاالسالم در سنندج ،مرحوم
نبُر در بلوچستان و علمای دیگری -که همین تکفیریها اینها را ترور کردند و خونشان را مظلومانه بر زمین ریختند .آنها س ّنی و شیعه نمیشناسند؛ آنها هر
حسی 
کسی را که با انقالب است ،هر کسی را که در مقابل استکبار است ،هرکسی را که با آمریکا دشمن است میزنند؛ اسمش را هم میگذارند جنگ شیعه و س ّنی 95/4/5 .
تاریخ شهادت :سال 1360

شهادت :به دست تکفیریها

محل شهادت :سراوان

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

واشنگتن پست :راهبرد جنگطلبانه
عربستان کارایی ندارد
روزنامهی واشنگتن پســت در یادداشتی به قلم
"فرید ذکریا" نوشــت :بهنظر میرســد راهبرد
عربستانسعودیکارایینداشتهباشد.نویسندهبا
اشاره به عدم موفقیت راهبردهای جنگطلبانهی
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 زودیها هم چنین رویدادی
رخ نمیدهد .شیعیان لبنانی نیز به درستی مانع
از وقوع نبرد داخلی در کشــور خود شدهاند .این
روزنامه در خاتمه نوشت :با حمایت قاطع دونالد
ترامپ ،رئیس جمهــور آمریــکا از راهبردهای
عربســتان ،واشنگتن خود را بیشــتر در مرداب
خاورمیانهیدرهمریختهواردمیکند | .فارس|
اذعان وبگاه آمریکایی
بهسندسازیسیاعلیهایران
یک وبسایت 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
نومحافظهکار و تندروی ضدایرانی موســوم به
"بنیاد دفاع از دموکراسیها" ( )FDDهمکاری
کرده تا تالش کند ایران را به گروه القاعده ارتباط
بدهد | .تسنیم|
2
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نقشبرآب!
نقشه ِ
همین چند وقت پیش بود که جریان سیاسی  -رسانهای
دشمن به بهانهی برگزاری بهاصطالح همهپرسی جدایی کردستان به
روانی تمامعیاری علیه وحدت و انســجام ملی ایرانیان دست زد.
جنگ ِ
بلندگوهای مستکبرین سعی کردند با تمسک به آسمان و ریسمان ،به
خیالخودپیوندمستحکم ُکردهاباایراناسالمیراتضعیفکردهوماهی
مقصودخودراصیدکنند.
اما هنوز مدت زمان زیادی از این توطئهی ســادهلوحانه نمیگذشــت که
دلخراش زلزله در غرب کشور و مناطق عمدتاً ُکردنشین،
با وقوع حادثهی
ِ
نصابتازهایازهمدلی،انسجامووحدتملیمردممانراپیشرویهمگان
گذاشت .رویدادی که با مرور ُکنشها و تالشهای اقشار مختلف مردم طی
چندرو ِزپساززلزلهبهترمیتواندربارهیابعادآنبهقضاوتنشست.
امواجهمیاریمردمی
واکنش همدالنهی
از اولین ســاعات اعال ِم خبر زلزله در غرب کشور شاهد
ِ
مردم بودیم .هرچند این واکنش به خودی خود اتفاق بیسابقه و جدیدی
نبود و قبال نیز بارها و بارها از ســوی مردم ایران تکرار شــده بود اما اینبار
گسترش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی زمینهی مناسبی برای ابراز
نظرات مردم و شکلگیری امواج انســانی برای کمک به زلزلهزدگان ایجاد
کرد .با نگاهی به واکنشها میتوان آنچه که از ســوی مردم برای همدلی و
همیاریرویدادرادرچندمحورموردتوجهوتأملقرارداد:
ِ
احساســات همدالنه :از اولین لحظات شــاهد طرح نقطهنظرات
 .1بُروز
ی مــردم با هموطنان مصیبــتزده بودیــم .گروههای مختلف
همدالن ه 
مردم هریک به نوعی با ادبیات خاص خود احساساتشان را نشان داده و با
زلزلهزدگانهمدردیکردند.
 .2مطالبهگری برای امداد و نجات هموطنان :در کنار امواج احساســی و
عاطفیجریانیازمطالبهگریبرایتأکیدبرتسریعدرنجاتحادثهدیدگانو
امدادرسانیبهآنانشکلگرفت.
 .3جریان وســیع جمعآوری کمک :گروههای مختلف مــردم در قالب
فضای مجازی و حقیقی به جمعآوری کمکهــای مردمی برای همیاری
با زلزلهزدگان پرداختند .در بسیاری از مســاجد ،اماکن عمومی و ...کشور
غرفههایی برای دریافت اقالم ضروری چون :لباس گرم و مواد غذایی و ...برپا
شد و همزمان کمکهای مالی نیز برای خرید مایحتاج ضروری نیز توسط

گزارش
رصدی

گروههاوافرادگوناگونجمعآوریشد.
 .4حضور در کنار زلزلهزدگان :یکی دیگر از اتفاقــات خوب ،موج حضور
مردمی در مناطق زلزلهزده به قصد کمکرسانی به هموطنان بود .مردم از
اقشار و سالیق مختلف در حرکتی پرشور به سوی مناطق غربی کشور رفته
و به قدر توان و ُوسع خود کمکهایی را به دست مردم حادثهدیده رساندند.
بسیاری از مردم و جوانان و ...به صورت «خودجوش و داوطلبانه» در عملیات
نجات و امداد زلزلهزدگان حضور یافتند و بســیاری دیگر نیز در امر توزیع
کمکهادرمناطقدورافتادهوروستاهاو...نقشآفرینیکردند.
درسهاییازیکرویداد
اما با نگاهی تحلیلی از این رویداد باشکوه که نمایشی از همدلی و انسجام
ملی بود ،میتوان درسها و نکاتی را آموخت .از جمله اینکه برخالف القائات
اخالق «همدلی و همیاری» به شکلی
دشمنان و برخی غربزدگان داخلی،
ِ
جدی و زنده در بین ملت ایران وجود دارد .شکلگیری امواج کمک انسانی
پرشوربراییاریهموطناننشاندادعموممردمنهتنها«بیتفاوت»نبودهو
صرفاًبهدنبالمنافعوخواستههایفردیخودنیستندبلکهروحنوعدوستی
و کمک به دیگران به شــکلی عمیق در بین مردم وجود دارد و این همدلی
و همیاری نشاندهندهی یک «انسجام عمومی» در کشور است« :اینجور
نیست که یک قطعهی از کشور یک مصیبتی داشته باشد ،دیگران نسبت
ّ
بحمدالل ملت
به آن بیتفاوت باشند؛ نه ،همه احساس همدردی میکنند.
ما یک ملت یکپارچه است ،یک ملت متحد است؛ و به خاطر همین اتحاد،
نیرومنداست91/5/26».
عالوه بر این ،حضور مســتقیم مردم در صحنه ،نشاندهندهی این بود که
اقشار گوناگون مردم و بهخصوص جوانان با افکار و سالیق متفاوت نسبت به
«مسائلملیکشور»دغدغه،اهتمامو«مسئولیتپذیری»دارند.ازنگاهرهبر
غالب زندگی در نظام اسالمی همین «همدلی و تعاون»
انقالب روح و وجه ِ
است« :وجه غالب زندگی در نظام اســامی 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 میتوان اینگونه گفت که« :این حوادث همه را به حضور
در صحنههای همیاری وارد میکند و امیدواریم در اثر این محبت و برادری،
برکات الهی شامل حال مردم دالو ِر سرزمین پهلوانپرور کرمانشاه و همهی
ملت ایران شود96/8/23».

اتحاد ایران ،حزباهلل و روسیه،
در برابر اتحاد آمریکا -اسرائیل

ییگال کارمون در مؤسسهی تحقیقات رســانهای خاورمیانه ( )MEMRIدر یادداشتی مینویسد که تهدید واقعی برای
رژیم صهیونیستی ،اتحاد بین ایران ،حزباهلل 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  19آبان ( 10نوامبر) با روسیه ،بیان میدارد
که ایاالتمتحده حتی در سوریه نیز نتوانست خود را حفظ کند ،چند روز پیش ،روسیه ،موافقتنامه منطقهای که با
ایاالتمتحده 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 مینویسد استراتژی واقعی ایاالتمتحده نسبت به گسترش ایران در منطقه متناقض
است .از طرفی با لفاظی ،مخالف گسترش نفوذ ایران است و از طرفی دیگر نمیتواند 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
میشود .او بر آن است که با این اتحاد ،روسیه خود را به دشمن واقعی رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

ت
اش
دد
یا

مقابله با ایران ،بهانه عربستان
برای برقراری رابطه با اسرائیل
پایگاه اینترنتی الجزیرهی انگلیسی در تحلیلی
نوشــت :در صحنهی سیاســی منطقه ،کسی
انتظار اتحاد بین ریاض و تلآویو را نداشت ،ولی
تحوالتبه شکلیرویدادکهایندوبه سویهم
سوق یافتند و منطقه بستر دوستیهای عجیب
شد .این پایگاه خبری در ادامهی مقابله با ایران
را تنها بهانهای برای تحرکات اخیر ســعودیها
به منظور برقراری روابط با رژیم صهیونیســتی
دانست |.باشگاهخبرنگاران|

ِ
نعمت همیاری
بالی زلزله،
ِ

ژه
وی

تسلیت دبیرکل حزباهلل لبنان
به مناسبت زلزلهی کرمانشاه
سید حسن نصراهلل طی سخنانی گفت :بر خودم
واجبمیدانمکهبهبازماندگانقربانیانزلزلهاخیر
در ایران و همچنین به رهبر ایران و رئیسجمهور
روحانی و آحاد ملت ایران تســلیت عرض کنم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد :ایران الگویی
برای ماهیت روابــط میان ملت خــود با وجود
اختالفقومیتیبهشمارمیآید |.مهر|

نگاهی به شکلگیری امواج انسانی گسترده برای کمک به هموطنان زلزلهزده؛

 5محور پیام رهبر انقالب به سردار سلیمانی

سخن

هفته

 1کرمانشــاه مدیونند و باید وظیفهشان
را ادا کننــد و تا آن جایی که مــا ّاطالع داریم،
بســیاری از مردم به قدر وسع و توان خودشان
به وظیفهی خودشان عمل کردهاند96/8/29 ».
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 انجامشده
و کمبودها و نواقص قرار گرفتند.
 5مطالبهیرهبرانقالبازمسئولین

مردادماه امســال بود که حاج قاســم ســلیمانی ،در پیامی
بهمناسبت شهادت شهید حججی ،چنین سوگند خورد" :به
حلقوم بریدهی این شهید عزیز راه اباعبداهلل( )سوگند یاد
میکنیم که از تعقیب این شجره ملعونه و نابودی این غدهی
خطرناکبرآمدهدرپیکرجهاناسالمتاآخریننفرشانازپاینخواهیم
نشست ".یک ماه بعد ،حاج قاسم ،در مراسم اربعین دیگر مدافع حرم،
شهید مرتضی حسینپور ،صراحتاً اعالم کرد" :کمتر از سه ماه دیگر
نابودی کامل داعش بوده و حکومت داعشی از کرهی خاکی برداشته
میشود".
دو ماه از آن تاریخ نگذشته بود که حاج قاسم ،در نامهای خطاب به رهبر
انقالب ،در  29آبانماه ،با اتمام عملیات آزادســازی ابوکمال بهعنوان
آخرینقلعهیداعش"،پایانسیطرهیاینشجرهیخبیثهیملعونه"
رااعالمکردهوآنرابهرهبرانقالبتبریکگفتند.
روز بعد ،رهبر انقالب ،در پیامی خطاب به حاج قاســم ،این «سردار
پر افتخار اســام و مجاهد فی سبیلاهلل» ،با ســپاس از تالشهای
مجاهدانهیاو،مواردزیررابیانکردند:
 .1ضربهی اصلی به آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود« :این تنها ضربه به
یادداشت ویژه

اخبار

هفته
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بازخوانی
تاریخی

گروه ســتمگر و روســیاه داعش نبود؛ ضربهی سختتر به سیاست
خباثتآلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت
ضد صهیونیستی و تضعیف دولتهای مستقل را به وسیلهی رؤسای
ّ
شقیاینگروهگمراههدفگرفتهبود».
ّ
.2خدمتبزرگبهبشریت«:شمابامتالشیساختناینتودهیسرطانی
و مهلک ،نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همهی
ملّتهاوبهبشریّتخدمتیبزرگکردید».
 .3این پیروزی ،مصداق نصرت الهی اســت« :این نصرتی الهی و مصداق
ِن اهللَ َرمی» بــود که بهخاطر مجاهدت
یت ا ِذ َر َم َ
« َو ما َر َم َ
یــت َو لک َّ
شبانهروزیشماوهمرزمانتانبهشماپاداشدادهشد.
 .4عدم غفلت از کید دشــمن« :تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت
نشود .آنهایی که با سرمایهگذاری سنگین ،این توطئهی شوم را تدارک
دیده بودند آرام نخواهند نشست ،سعی خواهند کرد آن را در بخشی
دیگرازاینمنطقهویابهشکلیدیگردوبارهبهجریانافکنند».
 .5حفظ آمادگیهای همهجانبه« :حفظ انگیزه ،حفظ هوشیاری ،حفظ
وحدت ،زدودن هر پســماند خطرناک ،کار فرهنگــی بصیرتافزا و
خالصه،آمادگیهایهمهجانبهنبایدفراموششود».

سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی ()

بسیج یعنی نیروی مردمی فعال

جمهوری اسالمی ...اسالم مورد آرزوی مسلمین را ،در
داخل یک مجموعــهی جغرافیایی و یــک محدودهی
جغرافیایی -یعنی کشــور ایران -در قالــب یک نظام
سیاسی تحقّق بخشید .این به کمک و هدایت پروردگار
و بیداری و ُهشیاری امام بزرگوار و مجاهدت و فداکاری
ملّت تحقّق پیدا کرد ،پایه گذاشــته شــد ،طرح ا ّو ّلیه
ریخته شــد .البتّه تا رســیدن به آن مقصود اساسی و
اصلی فرسنگها فاصله بود و هست؛ اشکالی ندارد؛ این
فرسنگها فاصله را بایستی ما طی کنیم ...بسیج یعنی آن
چیزی که این نقیصه را تأمین میکند؛ بسیج یعنی اینکه
آحاد نیروی انســانی ،خود را ّ
موظف بدانند برای تحقّق
اهداف عالیه ...وقتی احســاس [وظیفه] کنند و همین

حرکت ،هدف ،شیوه را ممشــای خودشان قرار بدهند،
بسیجیاند...کلمهی بسیج ،عنوان بسیج ،تکیه بر روی
همهی آحاد مردمی دارد که ف ّعالند96/9/1 .

بعد از همهی این بازدیدها و دیدارهای میدانی
و مردمی ،تــازه نوبت جلســهی رهبر انقالب
با مســئولین و بیان مطالبــات و اقداماتی که
برعهدهی آنان بود شــد .ایشــان بهطور کلی،
 5اقدام فوری و مهم را جزو ســرفصل اقدامات
مسئولینقراردادند:
 .1مسئلهی نجات« :در حادثهی زلزله ما دوچیز
نیاز داریم :یکی نجات ،د ّومی امداد .نجات مال
همان چند ســاعت ا ّول است .بحمداهلل در این
منطقه حضور ارتش و ســپاه و نیروی انتظامی
و دســتگاههای اینها و حضور سازمانیافتهی
اینها موجب شد که بتوانند مسئلهی نجات را به
شکل تقریباًقابل قبولی انجام بدهند96/8/29».
 .2مســئلهی امداد« :مســئلهی امداد ،اگرچه
که آنهم ســرعت الزم دارد ،ا ّما یک کار فوری
و تمامشــدنی نیســت ...ا ّول ،معلوم است که
نیازهای فوریِ غذائی و خوراکی اســت؛ چون
یک جاییکه حادثــهی طبیعی پیش میآید،
آنجا ا ّولین چیزی که مــردم احتیاج دارند ،آب
و نان است که بایستی به آنها برسد ...مسئلهی
امکانات زندگی و لباس و وسایل زندگی و مانند
اینها است96/8/29 ».
 .3مسئلهی مســکن« :از همهی اینها مهمتر،
مسئلهی مسکن است ...مسئلهی تأمین خانه
و بازسازی روســتاها و شهرها است؛ این خیلی
مهمی است ،در این کار باید سرعت
مسئلهی ّ
هم بهخرج داده بشود»...
 .4مرکزیت 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 ،ا ّما یک مدیریّت یکپارچه الزم
است96/8/29 ».
 .5کار جهادی با سرعت عمل :در آخر نیز ایشان
یادآور شــدند که مســئلهی کمکرســانی
ِ
«سرعت عمل
یک مسئلهی جهادی اســت:
بایستی مورد مالحظه قرار بگیرد؛ باید سریع
عمل کنیــد؛ کار را جهادی بایســتی دنبال
بکنید96/8/29 ».
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