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ایرانی خانواده

اسالم احکام اخالقی اش هم 
سیاسی است                      
اســالم، احکام اخالقی اش هم سیاسی است. 
همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین 

برادر هستند، این یک حکم اخالقی است، یک 
حکم اجتماعی است، یک حکم سیاسی است. 
اگر مؤمنین، طوایف مختلفه ای که در اســالم 
هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسالم 
هستند، اینها با هم برادر باشند، همان طوری که 

برادر با برادر نظر محبت دارد، همه ی قشرها با 
هم نظر محبت داشته باشند، این عالوه بر اینکه 
یک اخالق بزرگ اسالمی است و نتایج بزرگ 
اخالقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی و نتایج 

بزرگ اجتماعی دارد.    59/5/27

تـا   - مقـدس  دفـاع  اّوِل شـهدای  دوره ی 
سـال های شـصت ویک و شـصت ودو - کـه 
خیلـی جوانـان دانشـجو و کارگـر و کاسـب 
مقـّدس  دفـاع  میدان هـای  بـه  طلبـه  و 
می رسـیدند،  شـهادت  بـه  و  می رفتنـد 
ایـن عکس هـا  نورانی شـان در  چهره هـای 
دیده می شـد. مـن یـک وقت بـر سـِر بحثی 
مسـائل  و  فرهنگـی  انقـاب  قضیـه ی  در 
سـتاد  روِز  آن  دوسـتان  بـه  دانشـگاه ها، 
انقاب فرهنگـی گفتم: بـه داخـل خانه های 
همیـن چهره هـای منّور شـهدای حـزب اهلل 
برویـد و بگوییـد آلبـوم عکس هـای چهـار، 
پنـج سـال پیـِش آنهـا را بیاورنـد و بـه شـما 
نشـان دهند! بنـده خودم ایـن کار را نسـبت 
بـه بعضی هـا کـرده بـودم؛ دارای چهره هـای 
آرایش هـای  و  موهـا  غریـب،  و  عجیـب 
گوناگـون! گفتـم: ایـن جوانـی کـه امـروز 
اسـت،  معنویـت  و  تقـوا  و  دیـن  اسـوه ی 
همانـی اسـت کـه عکسـش را در آن آلبـوم 
می بینید!...گفتـم: اینهـا همان هـا هسـتند 
کـه انقـاب مثـل کیمیـا، مثـل اکسـیر و 
مـاده ای کـه بـا زحمـت بـه دسـت می آید - 
امـا بـه دسـت می آیـد - مـس وجودشـان را 
تبدیـل به طا کـرد. ایـن انقاب، آن اکسـیر 
بـود؛ مس هـا را طـا و فلزهـا و ظرفیت هـا 
 را عـوض نمـود. جـواِن انقـاب، این گونـه

 بود.       77/۹/25  

من در هیچ کتاب و هیچ مقتلــی ندیدم که این زینب بزرگوار، این عمه ی ســادات، این عقیلهی 
بنی هاشم، وقتی که دو پسر خودش، دو علی اکبر خودش هم در کربا شهید شدند، یکی »عون« و 
یکی »محمد«، عکس العملی نشان داده باشد؛ مثا فریادی کشیده باشد، گریه ی بلندی کرده باشد، 
یا خودش را روی بدن آنها انداخته باشد. به نظرم رسید این مادران شهدای زمان ما، حقیقتا نسخه ی 
زینب را عمل و پیاده می کنند. بنده ندیدم، یا کمتر مادری را دیدم - مادر یک شهید، مادر دو شهید، 
مادر سه شهید - که وقتی انسان او را می بیند، در او ضعف و عجز احساس کند! مادران واقعا شیر 
زنانی هستند که انسان می بیند زینب کبری نسخه ی اصلی رفتار مادران شهدای ماست. 74/3/1۹ 

جواِن انقالب، این گونه بود

زینب کبری نسخه  اصلی رفتار مادران شهدا است 

به نظر من، جوانان انقابی دانشــگاه - چون 
بحث دانشــجو را داریم - سعی کنند خوب 
درس بخوانند؛ خوب فکر و معرفت شــان را 
باال ببرند. سعی کنند در محیط خودشان اثر 
بگذارند؛ فعال باشند، نه منفعل؛ روی محیط 
خودشــان، اثر فکری و روانــی بگذارند. این 
شدنی است. یک جوان گاهی اوقات می تواند 
مجموعه ی پیرامونی خــودش را - کاس را، 
استاد را و حّتی دانشگاه را - زیر تأثیر شخصیت 

معنوی خودش قــرار دهد. البتــه این کار با 
سیاسی کاری به دســت نمی آید؛ با معنویت 
به دست می آید، با صفا به دســت می آید، با 
استحکام رابطه با خدا به دست می آید. عزیزان 
من! رابطه با خدا را جّدی بگیرید. شما جوانید؛ 
به آن اهمیت بدهید، با خدا حرف بزنید، از خدا 
بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال و با توّجه، 
برای شما خیلی الزم اســت. مبادا اینها را به 

حاشیه برانید.   77/2/22

جوان انقالبی باید فعال باشد نه منفعل

رفتار انقالبی به معنای رفتار 
غیرمدبّرانه  نیست

حزب اهلل این استقانون اساسی را مطالعه کنید 

رهربی خاطرات

انقالبی اخالق

عدالتخواهی اصول

رفتـار نمایندگان مجلـس باید رفتـار انقابی 
باشـد؛ برخـورد بایـد برخـورد انقابی باشـد. 
شـما در سـوگندی هم کـه یـاد کردیـد، این 
سـوگند را یـاد کردیـد کـه انقـاب، نتایـج 
انقاب، فرآورده هـای انقـاب و فرآورده های 
نظـام جمهـوری اسـامی را حفـظ کنیـد؛ 
چطـور ممکـن اسـت؟ بـدون انقابـی بودن 
که نمی شـود حفـظ کـرد. رفتـار، بایـد رفتار 
انقابی باشـد؛ رفتـار انقابی به معنـای رفتار 
غیرمدبّرانه نیسـت، به معنای رفتـار عاقانه و 
مدبّرانـه  و مجاهدانه اسـت؛ حرکـت جهادی. 
اینکه ما بـه مدیـران مرتّب توصیـه می کنیم 
»مدیریّت جهـادی«، ایـن در مـورد مجلس، 
رفتـار جهادی اسـت، سـخن گفتـن جهادی 
اسـت، اقـدام کـردن مجاهدانـه و جهـادی 

اسـت، انقابیگـری اسـت.   ۹7/3/30    

علـم،  زمینـه ی  سـه  در  می توانیـد  شـما 
عدالت خواهـی و آزاداندیشـی کار تئوریـک 
کنیـد. ایـن کار تئوریـک را می توانیـد در 
زمینـه ی جنبـش تولیـد علـم یـا در زمینه ی 
عدالت خواهی انجـام دهید. مثـًا در زمینه ی 
اساسـی  قانـون  می توانیـد  عدالت خواهـی، 
را مطالعـه کنیـد و ببینیـد اگـر مـا بخواهیـم 
عدالت اجتماعـی را با همان مفهـوم متعارفی 
کـه همـه می فهمیـم، تحّقـق ببخشـیم، باید 
از کـدام دسـتگاه ها چـه توّقع هایـی داشـته 

باشـیم.   ۸2/۸/15    

بایستی زمینه های فســاد را از بین ببریم، بعد 
هم اگر فســادی به وجود آمد، بایستی درمان 
کنیم. بنابر ایــن، همه ی قوای کشــور در این 
زمینه ]مســئولند[؛ مخصوص قّوه ی قضائّیه 
نیست؛ قّوه ی مجریه، قّوه ی مقّننه، همه ی اینها 
بایستی در این زمینه احساس مسئولّیت کنند. 
همین واگذاری هایی که حاال این روزها بحثش 
هست که چه مشکاتی را به وجود آورده، چه 
سختی هایی را. از این طرف یک عّده ای جوان 
و عاقه مند و پُرانگیزه دارند همین طور تولید 
را رونق می دهند و پیش می برند، انسان این را 
مشاهده می کند، از آن طرف هم خرابکاری ها، 
یک بخش هایی از تولید را خراب می کند. این 
به خاطر همین فســاد است؛ یعنی فسادهایی 
که وجود داشــته، کارهایی که یا نسنجیده یا 
فسادآلود انجام گرفته، نتیجه اش اینها می شود. 
باید اینها را توّجه داشت که به این قضایایی که 
در برخــی از بخش های کشــور -در اراک، در 
خوزســتان، جاهای دیگر- پیش آمد به اینها 

نینجامد.    ۹۸/7/4 

باید زمینه های فساد را 
از بین ببریم 

حیف بود آقای الجوردی جور دیگری از دنیا می رفت
این سرنوشــت افتخارآمیزی که آقای الجوردی پیدا کردند، سرنوشتی است که مایه ی 
حسرت و غبطه ی همه ی کسانی است که در این راه بوده اند. خب، بنده خیلی متأثّر شدم از 
شهادت آقای الجوردی -از دست دادن ایشان و فقدان ایشان، خیلی برای ما سنگین بود؛ یک 
عنصر مؤمن، کارآمد، صادق و ریشه داِر در این زمینه ی انقالبی و مبارزات؛ امثال ایشان واقعًا 
عناصر بسیار کمیاب و مغتنمی هستند و از دست دادنشان سخت است- ولیکن درعین حال 

به نظرم رسید که حیف بود آقای الجوردی جور دیگری از دنیا می رفت.          77/7/14 

دیدار رهبر انقالب با خانواده شهید الجوردی  |   77/7/14

ن حرم از نسل مدافع�ی

هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی| سـال پنجـم، شـماره 204| هفتـه سـوم مهر ۹۸

204

  

شهیدان ما در ظلمات مادیگری این دوران بار دیگر فرهنگ شهادت را که باالترین سطح فداکاری برای آرمان های بشری است زنده کردند و نور رستگاری را به 
انسان های پاک طینت و حق طلب نشان دادند. اگر این درس بزرگ، به درستی فرا گرفته شود، همه ی ساح های زر و زور از کار خواهد افتاد و ابزار سلطه گر جهانی 
برای سیطره بر اجتماعات بشری ناکارآمد خواهد گشت.      ۸0/7/5            |              *عملیات ظفر2 با هدف پاسخگویی به بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق در تاریخ 66/7/12 در 

منطقه کفری از استان کرکوک عراق آغاز شد که رزمندگان اسالم پس از انهدام مواضع دشمن توانستند این منطقه را تحت تصرف خود درآورند. 

نور شهادت، در ظلمات مادیگری دوران        |     این شماره تقدیم می شودبه ارواح طیبه شهدای عملیات ظفر 2 * 

ن حرم از نسل مدافع�ی

باید زمینه های فساد را   از بین ببریم

جوان انقالبی باید فعال باشد نه منفعل

رفتار انقالبی به معنای رفتار غیرمدبّرانه نیست

4 مطالبه رهبری  |  

4 رفتار انقالبی  |  

4 حزب اهلل این است  |  

یژه
بر و

خ بیانات جدید رهبر انقالب درباره زیارت اربعین

گزارش هفته

مشکات اقتصادی کشور، مشکات چندان بغرنجی 
نیست، حتی راه حل این مشکات نیز خیلی پیچیده  هفتـه

نیست، پس سؤال این است که چرا بسیاری از این 
مشکات همچنان الینحل باقیمانده است؟ پاسخ را 
باید در چگونگی »رویکــرد« و »مواجهه «ی مســئوالن با این 
مسائل دید. »همواره در اجتماعات، در جوامع، در کشورها مشکل 
پیش می آید. در مواجهه ی با مشکل، دو جور آدم داریم: یک جور 
آدم هست که وقتی با مشکل مواجه می شود احساس مسئولیت 
مضاعف پیدا می کند، جوشِش غیرت پیدا می کند. وقتی می بیند 
مشــکل پیش آمد انگیزه ی او مضاعف می شــود، احســاس 
مسئولیتش مضاعف می شود، احساس می کند تحّرک بیشتری 
باید انجام بدهد، وارد میدان بشــود. یک جور آدم هم هست که 
وقتی با مشــکل مواجه شــد دچار یأس و ترس و منفی بافی و 
"نمی شــود" و "نمی توانیــم" و "چــکار کنیم" و ایــن چیزها 

می شود.« ۹7/4/24

امام روح ما می توانیم را زنده کرد
فرهنگ انقاب اســامی، فرهنــگ از نوع اول اســت، فرهنگ »ما 
می توانیم«. »صد ســال به ما ملت ایران تلقین کرده بودند که شما 
نمی توانید؛ نمی توانید کشورتان را اداره کنید... با این ترفند، صد سال 
ملت ایران در میدانهای سیاســت، علم، اقتصاد و همه ی میدانهای 
زندگی عقب افتاد. امام مطلب را برگرداند، این ابزار تسلط ابرقدرت ها 
را از دست آنها گرفت، به ملت ایران گفت »شما می توانید«؛ شجاعت 
را به ما برگرداند، تصمیم و قاطعیت را به ما برگرداند، اعتماد به نفس 
را به ما برگرداند، ما ملت ایران احساس کردیم می توانیم« ۹2/3/14 و 
توانستیم. شاهد مدعای آن، کاری است که بچه های جهادی سازندگی 
در دهه ی اول انقاب کردند:»اول انقاب جهاد سازندگی می خواست 
سیلو بسازد. می دانید ســیلوهای ما را در دوران طاغوت، شوروی ها 
می ســاختند. رژیم طاغوت گندم را از آمریکا می گرفت، سیلویش 
را شوروی می ساخت! سیلو ظاهرش ساده اســت، اما نسبتاً فناوری 
پیچیده ای است. جهاد سازندگی گفت می خواهیم سیلو بسازیم؛ از 

اطراف صدا بلند شد که آقا نمی توانید؛ بیخود خودتان را معطل نکنید، 
سرمایه ی کشور را هم به باد ندهید. یک نمونه ی سیلوی کوچکی در 
خوزستان ساختند که بنده آن وقت رفتم بازدید کردم. امروز کشور 
جمهوری اسامِی شما یکی از سیلوسازهای درجه ی یک دنیاست؛ 

جزء کشورهای سیلوساز برجسته ی درجه ی یک است.
یکی از ســدهای نزدیک تهران آب مــی داد. گفتند برونــد این را 
درســت کنند؛ گفتند خود کمپانی سازنده ی این ســد باید بیاید؛ 
رفتند آوردند. این هم مربوط به اوائل ریاســت جمهوری ماســت. 
می گفتند: مگر ما می توانیم ســد درســت کنیم؟ همین تلقیناِت 
گذشــته بود. جوان های ما همت کردند، رفتند ســراغ سدسازی. 
امروز کشــور جمهوری اســامی به فضل الهی بهترین سدســاز 
این منطقه اســت. در منطقــه ی ما هیچ کشــوری مثل جمهوری 
اسامی مســلط بر ساختن ســدهای بزرگ - چه ســد بتونی، چه 
ســد خاکی - نیست. ســدهائی که ما ســاختیم، از مشــابه های 

3  خودش که زمان طاغوت به وســیله ی شــرکت های خارجی

چندی اســت که موضوع وحــدت و همدلی بیــن نیروهای 
انقالبی در فضای فکری و رســانه ای کشــور مطرح اســت. 
نشــریه ی خط حزب اهلل در شــماره ی قبل خود، در مطلبی 

با عنوان »دل هــا را به هم نــرم کنید« به تذکــر مهم رهبر 
انقالب نســبت به اختالف درونی جبهه ی خــودی پرداخته 
 2  بود. این موضوع کلیــدی و مهم، از نــگاه رهبر انقالب، 

ِقدرت دل های به هم گره خورده
پاسخ رهبر انقالب به این سؤال که چرا باید نیروهای انقالبی اتحاد داشته باشند

فقط جهادی ها  می توانند
تأکید  مجدد  رهبر انقالب بر حرکت مجاهدانه

 به عنوان راه حل قطعی حل مشکالت معیشتی مردم

2

پیاده روی اربعین 
موهبت بزرگ الهی است



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی
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 حزب اهلل
ی خط

اختصاص

1   ساخته شــده، بهتر و با ظرفیت بیشتر و البته با 

هزینه ی بســیار بسیار کمتر اســت؛ کار خودمان هم 
هســت. چرا نمی توانیم؟ نخیر، نیروگاه هسته ای هم 

می توانیم بسازیم.« ۸6/10/13
هر جا روحیه جهادی بود، پیشرفت انجام شد

بعد از دهه ی اول انقاب هم هرجا که مدیران و مسئوالن 
انقابــی و جهــادی روی کار آمدند، پیشــرفت های 
خیره کننده حاصل شده است. پیشرفت های کشور در 
میدان های هسته ای، نانوتکنولوژی، هوافضا، پزشکی، 
نظامی و صنایع مادر )مانند سدســازی، راه ســازی، 
سیلوسازی و...( همه و همه به برکت همین روحیه ی 
جهادی بوده است. بنابراین مشکات اقتصادی کشور 
نیز قابل حل است، و حل آن در اتخاذ رویکرد جهادی 
به موضوعات است. »ما در زمینه ی دشمنی هایی که 
در بخش اقتصاد به کشور می شــود عاج را در نگاه به 
توانایی های داخلی جســتجو کردیم و یافتیم، عاج 
این اســت، ما امکانات داخلی مان خیلی خوب است. 
همین حاال هم شما ماحظه می کنید، قباً بعضی ها 
پیش بینی می کردند که سال 98 چنین و چنان خواهد 
شد، حاال خود مسئولین کشور در مورد سال 98 اشاره 
می کنند که مثاً یک مقداری رشد اقتصادی به صورت 
نسبی افزایش پیدا کرده، البته وضع مردم سخت است، 
معیشتها دشوار است، اما اگر چنانچه حرکت را قوی و 
منطقی و پیگیر و مجاهدانه انجام بدهند، قطعاً در وضع 
زندگی مردم و معیشت مردم اثر خواهد گذاشت به به 

تدریج.« ۹۸/7/10
برای همین، رهبر انقــاب در دیدار بــا مجمع عالی 
فرماندهان سپاه، بار دیگر بر این موضوع تأکید کرده و 
فرمودند: »کار جهــادی و روحیه ِی جهادی در همه ی 
فعالیت ها را در همه ی عرصه های گوناگون ســرلوحه 
قرار بدهید. کار جهادی ضد تنبلی است، ضد بی تفاوتی 
است، ضد امروز به فردا انداختن اســت. ما با بعضی از 
بخش های گوناگون مواجه می شــویم، یــک کاری را 
بنا است انجام بدهند، تصدیق هم می کنند، تأیید هم 
می کنند، حتی استقبال هم می کنند، اما امروز که باید 
انجام بدهند، می اندازند به فردا، فردا هم باز یک فردای 
دیگری دارد. بنده گاهی بهشان می گویم، تذکر می دهم 
که فان مطلبی را که ما شش ماه قبل گفتیم، شما هم به 
فان مأمورتان دستور کتبی دادید، آن هم مثاً به یکی 
دیگر توصیه کرده اما شــش ماه گذشته هیچ حرکتی 
انجام نگرفته. به خاطر این اســت کــه کار را جهادی 
دنبال نمی کنند. کار جهادی؛ کار را در همه ی عرصه ها 
جهادی دنبال کنید.« ۹۸/7/10 »ما هرجا یک مدیریّت 
انقابِی فّعاِل پُرتحّرک داشتیم، کار پیش رفته است؛ 
هرجا مدیریّت های ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقابی، 
و بی تحّرک داشــتیم؛ کارها یا متوّقف مانده است، یا 
انحراف پیدا کرده است... من به  طور قاطع عرض می کنم 
که اگر مدیریّت در بخش های مختلف کشور، متدیّن 
باشد، انقابی باشــد و کارآمد باشد، همه ی مشکات 
کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور 

نداریم.« ۹6/1/1 

 امام باقر و امام صادق )(  فرمودند همانا خداونِد متعال به حسین )( در برابر کشته شدنش پاداش داد که امامت در فرزندانش و شفا 
در خاکش و اجابت دعا در نزد قبرش باشد و اینکه روزهایی که زائرینش ]برای زیارت[ می آیند و می روند از عمرشان محسوب نمی گردد.[ 
اینها البّته بخشی از پاداش ها است... نه اینکه خیال کنیم اجر حســین بن علی )( فقط همین ها است؛ از جمله  اینها است که خیلی 
هم مهم است. یکی اینکه حضرت فرمود خداوند متعال »َعوََّض الُحَســیَن)(ِمن َقتلِِه اَن َجَعَل االِماَمَة فی ُذّریَِّته«؛ امامت، این پرچم 
َفاَء فی تُربَِته«،  برافراشته، این خورشید درخشان در طول همه ی تاریخ، در نسل این بزرگوار قرار داده شد، از اوالد او قرار داده شد. »َو الشِّ
خاک قبر او را کسی مصرف کند، شفا است، دوا است، درمان است؛ خاک، خاک است اّما این خاک به برکِت مجاورِت آن پیکِر مطّهر، یک 
عاءِ ِعنَد َقبِره«، این هم یکی؛ در کنار قبر حسین بن علی )( شما دعا کنید، دعایتان  چنین خاصّیتی دارد که شفا اســت. »َو اِجابََة الدُّ
مستجاب است. ]واقعاً[ دعا کنید؛ لقلقه ی لسان نباشد؛ بخوانید و بخواهید خدا را، خدای متعال وعده کرده است که اجابت خواهد کرد. 
اینهایی که می روند این راه را پیاده طی می کنند و می رسانند خودشان را به آنجا در این پیاده روی اربعین - این حادثه ی عجیبی که این 

سال ها پدید آمده است - واقعاً یک موهبت بزرگ الهی را خدای متعال در اختیار اینها گذاشته.
»َو ال تَُعدُّ اَیّاُم زائِریِه جائِیاً َو راِجعاً ِمن ُعُمِره«، این هم یکی؛ اگر خدای متعال مثًا فرض کنید که ده هزار روز به شــما عمر داده باشد، این 
چند روزی که در حال رفت و آمد به سمت قبر این بزرگوار هســتید، جزو اینها حساب نمی شود؛ این اضافه ی بر آن تعداد روزهایی است 
که خدای متعال مقّدر کرده که عمر شما باشد؛ این جزو آنها نیست، از عمرتان حساب نمی شود؛ این اضافه است، سرریز عمر است. »قاَل 
ِ )( َهَذا الَجاُل یُناُل بِالُحَسیِن)( َفما لَُه فی نَفِسه«، محّمدبن مسلم می گوید وقتی حضرت این  ُد بُن ُمسلٍِم َفُقلُت اِلَبی َعبِد اهللَّ ُمَحمَّ
را فرمودند، گفتم این جالت، این عظمت، این مقام عالی، به برکت امام حسین داده می شود به این و آن، اینکه »شما اگر تربتش را مصرف 
کنید، بخورید، شفای شما است«، به شما یک لطفی شده است، به برکت امام حسین، این جال و این کرامت و این عظمت داده شده است 

به اینها، وقتی خدای متعال به خاطر او به دیگران این جال و عظمت را، این کرامت را لطف می کند، پس به خود او چه می دهد؟
َ تَعالی اَلَحَقُه بِالنَِّبیِّ )(«، اجر خود او این است که او ملحق به پیغمبر است. خاصه ی همه ی کرامت های الهی در عالم  »َفقاَل اِنَّ اهللَّ
وجود، وجود پیغمبر اکرم است؛ خدا او را در قیامت، در بهشت، به پیغمبر ملحق می کند. »َفکاَن َمَعُه فی َدَرَجِتِه َو َمنِزلَِته«، در روز قیامت، 
ِ)( »َو الَّذیَن آَمنوا َو اتََّبَعتُهم ُذّریَُّتُهم بِایماٍن اَلَحقنا  امام حسین در درجه ی پیغمبر و در منزلت پیغمبر قرار می گیرد. »ثُمَّ تَا اَبوَعبِداهللَّ

بِِهم ُذّریََّتُهم«. یکی از مصادیق این آیه این مورد است. 13۹۸/7/1
1- امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص 317

1. سعودی ها که هنوز از ضربه ی مهلک انصاراهلل به تأسیسات نفتی شان در آرامکو هوشیار نشده اند، این هفته با غافلگیری بزرگ دیگری به نام 
عملیات »نصر من اهلل« یمنی ها روبرو شدند. این عملیات افتخارآفرین برای انصاراهلل آنقدر مهم و تأثیرگذار بود که سعودی ها، نه توانستند مانند 
گذشته آن را تکذیب کنند و نه توانستند ابعاد گسترده ی شکست شان را پنهان کنند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن که 
این روزها هر بار حاضرشدنش در رسانه ها به معنای خبر از پیروزی بزرگ دیگری برای یمنی هاست، اعام کرد تعداد اسرای گرفته شده بیشتر از 

هزاران تن و غنیمت های نظامی و زرهی به دست آمده از آنان بیش از حد انتظار است.
2. خبر دیگر اینکه سرانجام پس از گذشت پنج سال و بازگشت امنیت به مناطق مرزی عراق و سوریه، گذرگاه مرزی مهم »القائم- البوکمال« 
برای استفاده ی عموم بازگشایی شد. با بازگشایی این گذرگاه مهم، مسیر اصلی ترانزیت دو کشور عراق و سوریه راه اندازی شد. این موضوع 
می تواند در بهبود روابط اقتصادی دو کشور و بازگشت شرایط به وضعیت عادی نقش بسیار مهمی ایفا کند. از سوی دیگر بازگشایی این گذرگاه 
برای ایران نیز بسیار مهم است و با پایان کار احداث تأسیسات جدید در جنوب البوکمال، خط تدارکاتی نیروهای مقاومت بین سوریه و عراق 

بیش از پیش تقویت خواهد شد.
3. خبر سوم اینکه به قتل رسیدن »عبدالعزیز الفغم«، محافظ شناخته شده  و معروف پادشاه سعودی که براساس اعام رسمی رسانه های 
سعودی در پی یک اختاف شخصی و به ضرب چند گلوله در جده اتفاق افتاد تحلیل های متفاوتی را در پی داشت. مجتهد که به افشاگر اسرار 
سعودی در توییتر معروف است نوشت این قتل به دستور محمدبن سلمان ولیعهد این کشور و به دلیل عدم اطمینان از وفاداری الفغم به وی 

صورت گرفته است.
4. دست آخر اینکه حاج قاسم سلیمانی بعد از بیست سال، در مقابل دوربین قرار گرفت و با نشریه ی مسیر، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقاب، درباره ی جنگ 33روزه به مصاحبه پرداخت. در بخشی از مصاحبه، حاج قاسم چنین می گوید: در آن کوران حوادث که خیلی 
سخت بود، یکی از برادرهای حزب اهلل که اهل تدین و تشرع بود و در جنوب مسئول بود، در حالتی که به تعبیر خودش حالت خواب نبوده گفت 
»دیدم یک بانویی آمد و یک یا دو بانوی دیگر هم در کنارش بودند. من در عالم خواب حس کردم حضرت زهرا )سام اهلل علیها( است. رفتم به 
سمت پاهای مبارکشان؛ به ایشان گفتم که ببینید وضع ما را، ببینید ما چه وضعی داریم. حضرت فرمودند که »درست می شود«. گفتم نه. من 
ُمصر بودم به پای ایشان بیفتم و اصرار داشتم از ایشان چیزی بگیرم. بعد از اصرار کردن، ایشان فرمودند »درست می شود« و یک دستمال از 
داخل روپوشی که داشتند بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند »تمام شد«. یک لحظه بعد یک هلی کوپتر اسرائیلی با موشک زده شد و بعد از 
این، زدن تانک ها شروع شد.« و زدن تانک ها همان نقطه ی شکست رژیم در جنگ بود. از اینجا بود که معادله ی جدید آمد و اولین موشک های 
ُکرنت در این جنگ رونمایی شد و برای اولین بار تانک های مرکاوای اسرائیلی که تا حاال به این شکل زده نشده بودند، منهدم شدند و نزدیک به 

هفت تانک در یک روز زده شد.

1- رهبــری جامعه، نیازمند 
ایجاد تشکیالت است

 ]موضوع[ والیت را از ریشــه می خواهیم 
بحــث بکنیم: اولــی که پیغمبــر، فکر 
اســامی را مــی آورد؛ اولی کــه دعوت 
پیغمبر شروع می شــود، آیا پیغمبر یک 
تنه، می تواند یک جامعــه را اداره بکند؟ 
آیا یک جامعه، تشــکیات نمی خواهد؟ 
عده ای که این تشــکیات را اداره بکنند، 
نمی خواهد؟ ســربازی که از این جامعه 
دفاع کند و دشــمنان این جامعــه را به 
جای خود بنشاند، نمی خواهد؟ کسانی 
که با پیغمبر یاری کننــد و دعوت نبی را 
نشر بدهند، الزم نیستند؟ می بینیم که 
چرا ]الزمند[. پیغمبــر وقتی که می آید، 
برای اینکه بتواند جامعــه ی مورد نظر را 
که همان کارخانه ی انسان ســازی است، 
تشکیل بدهد؛ برای این کار احتیاج دارد به 
»یک جمع به هم پیوسته ی متحد«، دارای 
ایمان راسخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقد 
به این مکتب، با گام استوار، پویا و جویای 
آن هدف. یک چنیــن جمعی را پیغمبر 
الزم دارد. لذا پیغمبر بنا می کند این جمع 
را فراهم آوردن و درســت کردن. با آیات 
قرآن، با مواعظ حسنه... با نفوذ کام نبوی، 
دل های مسلمانی را در اول کار، در اطراف 

خود به وجود می آورد. 

پاسخ رهبر انقالب به این سؤال که چرا باید نیروهای انقالبی اتحاد داشته باشندِقدرت دل های به هم گره خورده

3- اگر با هم نباشیم این بار به منزل نخواهد رسید
]پیغمبر[ مابین اینها و جبهه های دیگر جدایی می اندازد، از پیوستن به جبهه یهود، از پیوستن به جبهه ی نصاری، از پیوستن به 
جبهه ی مشرکین، اینها را باز می دارد و هر چه بیشتر سعی می کند صفوف اینها را فشرده و به هم جوشیده بکند. برای چه؟ برای 
اینکه اگر اینها به این حالت نباشند، اگر والیت نداشته باشند، اگر به هم پیوسته ی صددرصد نباشند، میان آنها اختاف به وجود 

بیاید، از برداشتن بار امانتی که بر دوش آنهاست، عاجز خواهند ماند. نمی توانند این بار را به سر منزل برسانند.

4- هرچه به هم پیوسته تر، والیی تر
چه چیزی توانسته عامل بقای جریان شیعه – در طول تاریخ و در دوران های مختلف خلفای بنی عباس و بنی امیه - بشود؟ 
وجود آن ولی ای که والیت را در میان مردم و در میان پیروان خود توصیه می کنــد. آنها را به همدیگر می یندد، آنها را با 
هم مهربان می کند... ]بنابراین[  والیت به این است که میان افراد جبهه ای که برای خدا می کوشد، هرچه بیشتر اتصال و 
پیوستگی به وجود بیاید. هرچه بیشتر دل های اینها به هم گره بخورد و نزدیک بشود و هرچه بیشتر، از قطب های مخالف، 

از کسانی که بر ضد آنها می اندیشند، و بر ضد آنها عمل می کنند، جدا بشود. این معنای والیت. 

پیاده روی اربعین موهبت بزرگ الهی است
بیانات جدید رهبر انقالب درباره زیارت اربعین

چندی اســت که موضوع وحدت و همدلی بین نیروهای انقالبی در فضای فکری و رســانه ای کشور مطرح اســت. نشریه ی خط حزب اهلل 
در شــماره ی قبل خود، در مطلبی با عنوان »دل ها را به هم نرم کنید« به تذکر مهم رهبر انقالب نســبت به اختالف درونی جبهه ی خودی 
پرداخته بود. این موضوع کلیدی و مهم، از نگاه رهبر انقالب، یکی از بنیان های فکری و از شالوده های مهم طرح کلی نظام و جامعه ی اسالمی 
است؛ آنچنان که ایشان در  مجموعه ی سخنرانی »طرح کلی اندیشه اســالمی در قرآن« که در ماه مبارک رمضان سال 53 در مسجد امام 
حسن علیه السالم مشهد مقدس ایراد کردند، ذیل مبحث »والیت«، یکی از معانی مهم مفهوم والیت را، »وحدت و به هم پیوستگی مؤمنان« 
دانسته اند. با عنایت به تداوم بحث و گفتگوها پیرامون این موضوع مهم و کلیدی، نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته، مبانی و 

ریشه های اتصال و ارتباط و همدلی در جامعه ی اسالمی در اندیشه ی رهبر انقالب را بر اساس همین مجموعه سخنرانی ها مرور کرده است.

2- والیت یعنی 
به هم پیوستگی و هم جبهه گی

در اصطاح اّولی قرآنــی، والیت یعنی 
»به هم پیوستگی و هم جبهه گی و اتصال 
شدید یک عده انســانی که دارای یک 
فکر واحد و جویای یک هدف واحدند«. 
هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به 
همدیگر متصل باشــند و از جبهه های 
دیگر و قطب های دیگر و قســمت های 
دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، چرا؟ 
برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این 
را در قرآن می گویند والیت. پیغمبر جمع 
مســلمان آغاز کار را، با این پیوستگی و 
جوشیدگی به وجود می آورد، اینها را به 
همدیگر متصل می کنــد، اینها را با هم 
برادر می کند، اینها را به صورت یک پیکر 
واحد در می آورد، به وسیله ی اینها امت 
اسامی را تشــکیل می دهد، جامعه ی 

اسامی را به وجود می آورد. 


