
هر چه زمان می گذرد تجمع اصحاب حق را واجب           

 تر و فوری تر احساس می کنم.    

 امام خامنه ای)حفظه ا...(

وقتی امام جامعه فرمان جهاد می دهد فرقی نمی کند که             .1
جنگ سخت باشد یا جنگ نرم؛ فرقی نمی کند عرصه ی            
اقتصادی باشد یا سیاسی؛ فرقی نمی کند که عرصه ی              
علمی باشد یا فرهنگی؛ اعالن جهاد، اعالن جهاد است. چه 
عراق حمله کرده باشد و یا آمریکا و یا صهیونیسم؛ چه               
منافقین و یا گروهک های تروریستی دیگر. حکم ولی را            
باید بر چشم نهاد چه رئیس جمهور باشی چه وزیر یا چه              
نماینده؛ و یا کارگر یا بنّا یا کارمند؛ استاد دانشگاه باشی یا             
معلم؛ هر جا که باشی به اندازه ای ارزش داری که به حکم    
ولی ارزش بگذاری. اینکه ولی اعالن جنگ و جهاد کند و            
افرادی در هر جایگاهی، بنشینند و به هر بهانه و دلیلی،              
حکم جهاِد امام جامعه را بر چشم ننهند مایه سرافکندگی و           
شرمندگی ست. ولی فقیه جامعه زمانی در برابر حمله رژیم          
بعثی اعالن جهاد فرمودند که عده ی قلیلی پذیرفتند و              
راهی جبهه ها شدند؛ بعد از جنگ، علمداِر بنی انقالب نیز            
اعالن جهاد فرهنگی فرموده اند که اکثریت مسئولین             

دانستند! “  توهم توطئه ”کشور نپذیرفتند! و برخی آن را          
امروز اثر آن تهاجم را می بینیم و توهم و کوتاهی عده ای             
از مسئولین آن وقت اآلن بر ما هویداست. فرمودند جهاد            

امروز جنگ نرم علیه      “فرمودند:  88اقتصادی! در سال      
و جهاد نرم را فریاد      “  انقالب اسالمی شکل گرفته است     

زدند؛ اما باز خیل کثیری از مسئولین همراهی نکردند              
هرچند که در این مدت توده های مردمی و جوانان حزب             
اللهی ذره ای از جهاد عقب ننشستند اما از مسئولین: و َو ما         

 . 04هود/  - آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلیلٌ

امروز گفتمان انقالب و گفتمان رهبری بر شهر ما حاکم             .2
نیست. هر کسی برای خودش مجتهدی شده است؛ مساجد         
هر کدام برای خود! برخی ادارات هر کدام تحت اوامر               

بخشنامه های خشک و خالی خویش و برخی نهادهای                 
فرهنگی و انقالبی نیز دچار انفعال شده اند.  دشمن بر سر             
باطل خود متحد است و اصحاب حق بر سر مسائل فرعی            
و پیش پا افتاده و منّیت های کاذب و تحلیل های آبکی و              
سیاست زدگی متفرق اند! در برهه ای که مردم تشنه               
عدالت اند و به دنبال این سؤال که حق چیست و باطل               

کدامست، کدام جریان دلسوز    
مردم است و چه جریانی          
خائن به امام و انقالب و           
مردم، متأسفانه باید به حال       

شهرستان مان گریه کرد. در شرایطی که اخالق و فرهنگ          
در شهرمان اوضاع خوشی ندارد و فرهنگ مهاجم غربی که    
به دنبال فساد و فحشا و خشونت است در شهرمان نیز               
پدیدار گشته است، تجمع اصحاب حق ضروری تر به نظر           

هر چه  «می رسد چنانچه رهبر حکیم انقالب نیز فرمودند:        
زمان می گذرد تجمع اصحاب حق را واجب تر و فوری تر             

در تکمله این جمله ی طالیی باید          » احساس می کنم.  
این یک توصیه اخالقی    “.  واجب تر! “بدانیم ایشان فرمودند:  

یا ارشادی نیست، بلکه این نظر، نظِر یک مرجع تقلید               
 است.

خطابم به مسئولین، نخبگان فرهنگی، فعاالن سیاسی،           .3
معلمین و اساتید حزب اللهی و سایر اقشار )برادر و خواهر(            
است امروز همین است که اصحاب حق هر چه سریعتر در            
کنار هم گرد آیند و در خصوص مسائل شهرستان                  
همفکری و هم اندیشی شود. قطعًا مسئولین به تنهایی             
نخواهند توانست؛ دیگران نیز هر کدام با این فعالیت های           
جزیره ای راهی از پیش نخواهند برد؛ راهبرد امسال جریان          

تجمع در زیر بیرق      “انقالب رامهرمز باید همین باشد:       
ما باید امسال راهبردمان کمرنگ شدِن رگه        “.  والیت فقیه 

های طایفه ای و کمرنگ شدن مرزهای قومیتی در                
سیاست باشد؛ و این را نیز درادامه بدانیم که منظور ما از               
تجمع و اتحاد نیروهای انقالبی در شهرستان چیست. حرف  
ما و هدف ما همان حرف رهبری عزیز است که فرموده              

که بعد سؤاالت دیگری      -وحدت هم که ما گفتیم       «اند:  
منظور من اتحاد بر مبنای اصول        -هم در این زمینه شده      

است. بنابراین وحدت با کیست؟ با آن کسی که این اصول           
ای که اصول را قبول دارند، به         را قبول دارد. به همان اندازه     

همان اندازه ما با هم مرتبط و متصلیم؛ این میشود والیت            
بین مؤمنین.آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان               
میدهد که اصول را قبول ندارد یا تصریح میکند که اصول            

.)»را قبول ندارد، او قهرًا از این دائره خارج است                   
۱38۵/4۹/3۱ ) 

 داود مدرسی یان

 مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 حضرت امام خمینی)ره( :

شنویم. مثثثلًثا اگثر در            بینیم یا می   فقط همینهایى هستند که هر روز می   “ منکرات“در اذهان ما فرو رفته که 
ایم، موسیقى گرفتند... باید از آن نهى کرد. ولى به آن منکرات بزرگ توجه نداریم. آن مردمى را          اتوبوس نشسته 

  که دارند حیثیت اسالم را از بین می برند، حقوق ضعفا را پایمال می کنند و... باید نهى از منکر کرد.                               

 امسال، تجمعِ جریان انقالبی واجب است

 سرمقاله

و  می توانند جهت درج آگهی، نخبگان، نویسندگان ها، ادارات، بانک  دستگاهها،

 76356956190شماره تماس ارسال اخبار و مطالب خویش به ویژه نامه، با 

پثیثامثک      10000066000003سامانه پیام کوتاه   ارتباط برقرار نموده و یا به 
 خویش را ارسال نمایند.

 تومان 000: قیمت  - 37۱؛ شماره  ۱3۵0اردیبهشت  9۵هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی استان خوزستان؛ سه شنبه 

 با همکاری مجموعه یاران انقالب اسالمی شهرستان رامهرمز

 رهبر حکیم انقالب:

 مسئولین در راستای همدلی جزئیات مذاکره را به مردم و نخبگان بگویند
 2صفحه   -بازخوانی صریح ترین بیانات رهبری در خصوص پرونده ی هسته ای 

والیتی بعد از دوسال اظهاراتش را در 

 مناظرات انتخاباتی پس گرفت!

 نتایج انتخابات کمیته ناظر 

 بر نشریات دانشجویی کل کشور

4 

 :عضو شورای شهر در گفت و گو با رسانه جنوب

 هماهنگی؛ حلقه ی مفقوده امور شهری در رامهرمز

 دلیل حمایت نماینده از اداره آب و فاضالب در اختالف با شهرداری چیست؟

 4صفحه 

شهرستان رامهرمز در سال    مجموعه یاران انقالب اسالمی     

جدید جهت فعالیت های فرهنگی وبصیرتی در نشریه رسانه              

)سایت 3۱3جنوب)ویژه نامه رامهرمز( و پایگاه اطالع رسانی یاران        

 .عضو جدید می پذیرد( ir313yaran.تحلیلی خبری 

الزم به ذکراست که عضویت داوطلبانه وخودجوش است و حق            

 :قالب فعالیتها.الزحمة مادی ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 . طراحی0. مصاحبه 3. تنظیم خبر 9.مقاله نویسی ۱

 . توزیع6. چاپ ۹

 :حوزه های فعالیتی

. 0. مشکالت صنفی شهرستان       3. فرهنگی    9. سیاسی    ۱

 . ...7. ورزشی 6. اخالق ۹اندیشه دینی 

  :عزیزان جهت عضویت با این شماره تماس بگیرید

76356956190 

 اطالعیه ای برای فعاالن فرهنگی و سیاسی

 پرونده ویژه رسانه جنوب

 زنگ خطر حوادث رامهرمز
 مسئولین فکری کنند...

 3صفحه 
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