
ارزش های انسانی در آن کشور نابود شده است |      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح  شهید مالکوم ایکس

ارزشهای انسانی در آن کشور نابودشده و لگدمال شده است؛ تبعیض نژادی وجود دارد. ... آن مرد در تبلیغات انتخاباتی اش ایستاد و گفت شما اگر رنگین پوست هستید، اگر 
سیاهپوست و سرخ پوست هستید، در خیابانهای نیویورک و شیکاگو  و  واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی راه میروید، نمیتوانید مطمئن باشید که تا چند دقیقه ی دیگر 

زنده اید. شما ببینید! این حرف را کسی دارد میزند که انتظار دارد چند روز دیگر برود در کاخ سفید، بنشیند آمریکا را اداره کند. نژادپرستی آمریکا یعنی این.  95/8/12
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یکی از مفاهیــم کلیدی در نگاه رهبر انقالب به مســائل 
مختلف ایمان به »وعده های الهی« است؛ تحقق این وعده 
البته منوط به شرایط و لوازمی است که بارها در بیانات رهبر 
انقالب مورد اشــاره قرار گرفته است. عالوه بر این »تحقق 

وعده ی الهی« مرحله ای و در جریان یک فرایند به سرانجام 
نهایی خواهد رســید. » خدای متعال برای اینکه دلها را به 
تحقق وعده های آینده قرص کند، برخی از این وعده ها را 
 2 در کوتاه مدت اجرا میکنــد.91/10/19«| ادامه در صفحه

اینها وعده خدا بود
توفیقات متعدد الگوی مقاومت، از آزادی غزه تا جنگ 33 روزه؛

پایانکاربهسودجبههخداییست

طغیاِن بشر بر اثر احساس بی نیازی است

مزار: قبرستان فرن کلیف در منطقه گرین برگ نیویورک

دستورهای متعدد و بر زمین مانده رهبر انقالب به مسئوالن
در مقابل بروز این پدیده که حقیقتاً مردم مظلوم و نجیب مناطقی 
از کشــورمان به ویژه در خوزســتان را رنج می دهــد، رهبرانقالب 
در چندین نوبت دســتورهای صریحی خطاب به مســئوالن بیان 

کرده اند. سال 92 و در روز درختکاری، رهبرانقالب قضیه ریزگردها 
و غبارهایی را که به داخل کشــور می آید، مســئله ی بسیار مهّمی 
خواندند و تأکید کردند »به صورت کالن، همه ی مسئولین کشور 
و همه ی بخشهای مختلف دولت هماهنگی کنند، همکاری کنند، 

برای اینکه جلوی این آسیب را بگیرند. 92/12/14« کمتر از یک سال 
بعد از آن یعنی در بهمن 93 رهبر انقــالب مجدداً به صورت ویژه به 
دولت دستور داده و تأکید کردند که با تشکیل جلسه  ای با حضور تمام 
مسئوالن مرتبط با موضوع، تدابیر اجرایی و تصمیمات عاجلی برای 
رفع این مشکل و حل معضل گرد و غبار شــدید ناشی از ریزگردها 
اتخاذ شــود. در اســفند 93 نیز رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و 

3  فعاالن محیط زیســت گفتند: »اگر ما حقیقتاً با هم همدل،

مشکالت ناشی از ریزگردها در خوزستان، اگرچه این روزها ضرب رسانه ای بیشتری گرفته است ولی چند سالی است که 
آسایش را از مردم خوزستان گرفته و البته در هفته های اخیر، تبعات جدیدی همچون قطع آب و برق نیز به آن اضافه شد.

پایان کار به سود جبهه خدایی است

حزب ا... این است  |  4

پیام آور روشنفکری، دالل قضیه »رویتر«

روایت تاریخی  |  3

راز جلب دل های مردم، اخالص است

شرح حدیث  |  4

کالم امام   |  4

  فلسطین، یهود را تقریباً دارد پایمال می کند  

سخن هفته

گزارش هفته

رویکرد انقالبی و جهادی راه عالج مشکالت مردم است

درباره هواي خوزستان
هبررهبر انقالب 
هشدارهای مکرر 
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  توصیه دبیرکل حزب ا... لبنان به
جوانان ایرانی

سیدحسن نصرا...: میخواهم به همه جوانان عربی 
و اسالمی و به ویژه جوانان ایرانی بگویم این انسان 
بزرگ]امام خامنه ای[را بشناسید، این رهبر بزرگ 
را، او را به خوبی بشناسید، از نعمت الهی بزرگ که 
در وجود شریف او تجلی پیدا کرده است استفاده 
کنید و او را رهبر و پیشــوای خود قرار دهید و در 
ســایه رهبری و پیشــوایی او جز عزت و پیروزی 
و کرامت و امنیــت و ســالمت و افزایش قدرت 

نخواهید دید.  |  خبرگزاری صداوسیما |

  نصرا...: تهدید نظامی ایران جنگ روانی است
سیدحســن نصــرا...: تهدید نظامی ایــران یک 
جنــگ روانی برای فشــار بــر رهبــری، دولت، 
مســئوالن و مردم ایران اســت تا امتیاز بدهند یا 
از اصــول و ارزش های خود عقب نشــینی کنند، 
در حال حاضر آمریکا در شــرایطی قــرار ندارد 
که به جنگ با ایران بــرود، آنها میدانند ایران تنها 
نیست. دبیرکل حزب ا.. لبنان در بخش دیگری از 
ســخنانش گفت: اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر 
به لبنان حمله کند برای پاسخ هیچ خط قرمزی 
نخواهیم داشت. حزب ا... لبنان آمادگی هدف قرار 
خ صداوســیما|  دادن راکتور اتمی دیمونا را دارد. | 

  لوپن: بشار اسد تنها راه حل پایدار برای 
سوریه است

مارین لوپن، رهبر جبهه ملــی و نامزد انتخابات 
2107 فرانسه هم گفت: بشار اسد رئیس جمهور 
ســوریه تنها راه حل پایدار برای ممانعت از قدرت 
 گرفتن گروه تروریســتی داعش در این کشــور

 است.  |       فارس|

  سفیر روسیه در قطر: دوحه موضع خود در 
قبال "بشار اسد" را تغییر داده است

"نور محمــد خولوف" ســفیر روســیه در قطر، 
اعالم کرده کــه هم اکنون قطر با موضع مســکو 
در این خصوص که سرنوشت "بشار اسد" رئیس 
جمهوری سوریه باید از ســوی مردم این کشور 
تعیین شود، موافق اســت. خولوف در گفت وگو 
با خبرگزای "تاس" اظهار داشت: دوحه از موضع 
مســکو مبنی بر اینکه فقط مردم ســوریه باید 
سرنوشت رئیس جمهوری این کشور را مشخص 

کنند، حمایت می کند. |   مهر |

روایت مقام سابق اسرائیل درباره رابطه این رژیم 
با برخی دولتهای عربی 

مشاور ســابق امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی: 
روابط برخی پایتخت های عربی با تل آویو بســیار 
گرم شــده ولی حکمرانان عرب از تــرس افکار 
عمومی داخلی خــود، نمی توانند ایــن ارتباط را 

علنی کنند. |     فارس| 

هفته اخبار
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وظیفه ی مسئوالن، وظیفه ی سنگینی است. در نظام جمهوری اسالمی، پذیرش مسئولیت به معنای کام جوئی از قدرت نیست؛ 
به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است؛ این معنای قبول زحمت است؛ معنای مسئولیت در نظام جمهوری اسالمی این 
است. مسئوالن تالش می کنند، کار می کنند، زحمت می کشند، توان خودشان را به میدان می آورند تا بتوانند از مشکالت مردم 
کم کنند، بتوانند کشور را به اهداف برسانند. 92/5/12 حق مردم است که ازمسئوالنشان کار و تالش و ابتکار و اقدام بموقع و رفتار 

مسئوالنه بخواهند؛ و وظیفه ی مسئوالن است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفه ی آنهاست، انجام دهند .   83/4/15

# رفع_ مشکالت_مردم                   
»حق مردم« است از مسئوالنشان کار و اقدام بموقع و رفتار مسئوالنه بخواهند

کلید
واژه

اینها وعده خدا بود

یک. سوم خردادها
یکی از روزهای مهم در بازخوانی کارنامه مقاومت اسالمی در تاریخ 
معاصر بی شک یوم ا...  سوم خرداد است. سوم خرداد یک »نماد است؛ 
نماد پیروزی حق بر باطل و نماد قدرت الهی و دست قدرتی که امام 
بزرگوار فرمودند: دست قدرتی دارد ما را حمایت میکند. چنین روزی 
است روز ســّوم خرداد.95/3/3« ما ایرانیها عموماً روز سوم خرداد 
را با »معجزه ی بزرگ آزادســازی خرمشهر 81/3/1« میشناسیم اما 
همین حقیقت به این بزرگی و دارای ابعاد مختلف، همه ی ماجرای 
روز سوم خرداد نیست.  اما روز سوم و چهارم خرداد در لبنان یادآور 
یک حماسه ی غیرقابل باور و معجزه گون دیگر است: عقب نشینی 
رژیم اشغالگر قدس از جنوب در سال 79 یکی از رویدادهای بسیار 
دورازانتظار همــه ی تحلیلگران منطقه و مقاومت بوده و هســت. 
سیدحسن نصرا... درباره ی قابل پیش بینی نبودن این پیروزی بزرگ 
خاطرات آن روزها را چنین بازگو کرده است: " در اواخر سال 1999 ... 
جّو این بود که ارتش اسرائیل ]از جنوب لبنان[ عقب نشینی نمی کند 
و وقتی همان زمان معّین شده برسد،  این کار را نخواهد کرد ... این جا 
نیز سفری داشتیم به جمهوری اسالمی و دیداری با امام خامنه ای. 
دیدگاهمان را درباره ی اتّفاقات و انتظارات را شــرح دادیم. ولی امام 
خامنه ای نظری مخالف و تعّجب برانگیز داشــتند. ایشان گفتند، 
برخی برادران هم حضور داشتند، که:»پیروزی شما در لبنان بسیار 
بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک تر از آن چیزی که انتظارش را دارید 
و این را با چشــم خود خواهید دید.« و این مخالف تمام تحلیل ها، 
اّطالعات، اسناد و مدارک بود. در آن برهه هیچ گونه نشانه ای از آغاز 
تدارک اسرائیل برای عقب نشینی از جنوب لبنان وجود نداشت. ایشان 
به برادران گفتند:»به لبنان که بر می گردید، خود را برای این پیروزی 
آماده کنید که سخنرانی سیاسی تان چه باشد و هنگام عقب نشینی 

دشمن اسرائیلی به مرزها چه کارهایی انجام دهید.«
ما با یک دید رفتیم، با دید دیگری برگشتیم. به همین خاطر بود که از 
عقب نشینی ناگهانی 2۵ می شگفت زده نشدیم. ما خود را برای مواجه 
شدن با مناطق مرزی و ساکنین و کسبه ی آن، هنگام رسیدن مان 
به مرزها، به خوبی آماده کرده بودیم."درباره ی سوم خردادها از فتح 
خرمشهر تا شکست هیمنه ی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان 
نکات بسیاری برای مداقه وجود دارد چه آنکه امروز همه میدانیم که 

»خرمشهرهای دیگری« پیش روی ماست.

دو. الگوی سازش یا الگوی مقاومت
»مردم فلسطین در کارنامه ی ســه دهه ی گذشته ی خود، دو 
الگوی متفاوت را تجربــه کرده اند. 95/12/3« الگوی ســازش و 
الگوی مقاومت که »این روزها از سوی مراکز معلوم الحال،  مورد 
هجوم و سؤال قرار میگیرد... برخی از جریانها و حّتی کشورها اّدعا 
میکنند که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته 
است آزادی فلسطین را محّقق ســازد؛ پس این روش نیازمند 
بازنگری اســت! در پاسخ باید گفت: درســت است که مقاومت 
هنوز نتوانســته به هدف غائی خود یعنی آزادی کِلّ فلسطین 
دســت یابد،95/12/3« اما فهرســت طوالنی ای از پیروزی ها و 
موفقیت های مقاومت که در مقابل چشمان بیدار امت اسالمی 

به وقوع پیوسته دلیل محکمی بر رد این ادعاست.

سه. فرآیند وعده ی الهی
یکی از مفاهیم کلیدی در نگاه رهبر انقالب به مسائل مختلف،  ایمان 
به »وعده های الهی« است؛ تحقق این وعده البته منوط به شرایط و 
لوازمی است که بارها در بیانات رهبر انقالب مورد اشاره قرار گرفته 
اســت. عالوه بر این »تحقق وعده ی الهی«  بصورت مرحله ای و در 
جریان یک فرآیند به سرانجام نهایی خواهد رسید. » خدای متعال 
برای اینکه دلها را به تحقق وعده های آینده قرص کند، برخی از این 
وعده ها را در کوتاه مدت اجرا میکند.91/10/19« مانند وعده ی خدا به 
مادر حضرت موسی علیه السالم که به او»دو وعده داد: بچه را در دریا 
بینداز - نگران نباش- هم به تو برمیگردانیم، هم او را به مقام نبوت 
و ارسال میرســانیم. ...خدای متعال میفرماید... این وعده ی اّولی را 
برایش تحقق دادیم، ]بچه را[ برگرداندیم تا بداند وعده ی خدا درست 
است؛ آن وعده ی دوم هم محقق خواهد شد. 91/10/19« از 38 سال 
پیش تا به امروز همین "الگوی مقاومت" بوده اســت که توفیقات 
متعدد را از آزادی غزه تا پیروزی در جنگهای 33 روزه، 22 روزه، ۵1 
روزه را نصیب جبهه ی مقاومت کرده است. امروز باور این پیروزی ها 
و »رزق های الیُحتسب95/11/19« که در فرآیند مرحله به مرحله ی 
تحقق وعده ها پشت سر هم جامه ی واقعیت به خود میپوشد دیگر 
سخت نیست؛ و همین حسن ظن به وعده الهی  ست که »نابودی 
اسرائیل در 2۵ ســال دیگر94/6/18« را برای اهل ایمان ملموس و 

دست یافتنی کرده است.

ما با یک دید رفتیم، با 

دید دیگری برگشتیم. 

به همین خاطر بود 

که از عقب نشینی 

ناگهانی ۲۵ می 

شگفت زده نشدیم. 

ما خود را برای مواجه 

شدن با مناطق 

مرزی و ساکنین و 

کسبه ی آن،  هنگام 

رسیدن مان به مرزها، 

به خوبی آماده کرده 

بودیم

توفیقات متعدد الگوی مقاومت، از آزادی غزه تا جنگ 33 روزه؛

یکی از مفاهیم کلیدی در نگاه رهبر انقالب به مسائل مختلف ایمان به »وعده های الهی« است؛ تحقق این وعده البته منوط به شرایط و لوازمی است 
که بارها در بیانات رهبر انقالب مورد اشاره قرار گرفته است. عالوه بر این »تحقق وعده ی الهی« مرحله ای و در جریان یک فرایند به سرانجام نهایی 

خواهد رسید. » خدای متعال برای اینکه دلها را به تحقق وعده های آینده قرص کند، برخی از این وعده ها را در کوتاه مدت اجرا میکند.91/10/19« 
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هفته سخن

»علم منهای تربیت« مضر است

»کیفیِت کاالی داخلی« را باال ببرید

فقط »علم «نیســت؛ »تربیت« کنار علم حتما هســت... تزکیه، یعنی تربیت... اگر از اســتعداد اینها ]کودکان و 
نوجوانان و جوانان[ در راه پرورش فکری و رشد علمی استفاده نشود؛ یا رشد علمی پیدا کنند، اما از لحاظ انسانی 
و اخالقی و تربیتی انسانهای منحرف و معوجی بار بیایند؛ انســانی بی اعتقاد و بی اعتنای به همه موازین اخالقی 
باشــند؛ نه به ملت، نه به کشور، نه به مردم، نه به اســالم و انقالب، نه به خدمتگزاران و مســئوالن کشور و نه به 
سرنوشت و تاریخشان هیچ اعتنایی نداشته باشند؛ اینها هر چه هم عالم باشند، این علم ارزش منفی دارد؛ یعنی 

میزان علم هر چه بیشتر شد، ضربه و ضررش هم بیشتر خواهد بود.   81/4/26

یک نکته ی اساســی ای که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند، مســئله ی مرغوبیت تولید 
داخلی است؛ کیفیت تولید داخلی است؛ این خیلی مهم اســت... امروز ببینید در دنیا کمپانی هائی هستند صد 
سال اســت اینها دارند کار می کنند، صد و پنجاه سال اســت دارند کار می کنند و محصوالتشان در دنیا فروش 
می رود. اسم اینها کافی اســت که جنس را تو بازار رائج کند؛ به خاطر اینکه درست کار کردند، خوب کار کردند، 

مشتری مطمئن است به اینها... خب کیفیت را باید باال برد؛ کیفیتها را باید باال برد.  89/6/16

روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

9اسفندروزملیحمایتازحقوقمصرفکنندگان

بازخوانی

بازخوانی

پیام آور روشنفکری، دالل قضیه »رویتر«
روایت آیت ا... خامنه ای از پیدایش روشنفکری در ایران

روشــنفکری در ایران، بیمار متولد شد. مقوله  ت تاریخی
روای

روشنفکری، با خصوصیاتی که در عالم تحقق و 
واقعیــت دارد - که در آن، فکر علمــی، نگاه به 
آینده، فرزانگی، هوشــمندی، احساس درد در 
مسائل اجتماعی و بخصوص آنچه که مربوط به فرهنگ 
است، مستتر است - در کشور ما بیمار و ناسالم و معیوب 
متولد شد. چرا؟ چون کسانی که روشنفکران اول تاریخ ما 
هستند، آدم هایی ناســالمند... این کســانی که اولین 
نشانه ها و پیام های روشنفکری قرن نوزدهمی اروپا را وارد 
ایران کردند، به شدت نامطمئن بودند. مثال میرزا ملکم 
خان که داعیه روشنفکری داشــت و می خواست علیه 
دستگاه استبداد ناصرالدین شاهی روشنگری کند، خود 
دالل معامله بســیار اســتعماری و زیانبار »رویتر« بود! 
می دانید که در بیست سال آخر زندگی ناصرالدین شاه، 
انحصارات خارجی پدر این مملکت را درآورد. انگلیسی ها 
می آمدند انحصــاری می گرفتند - انحصــار گمرکات، 
انحصار دخانیات، انحصار راه آهن و ... - باز روســها از آن 
طرف می آمدند و می گفتند شــما به رقیب ما امتیاز این 
معامله انحصاری و این به اصطالح تجارت را دادید، باید به 
ما هم بدهید؛ به آنها هم چیزی می دادند! بعدها اسم این 
را »موازنه مثبت« گذاشتند؛ موازنه بین روس و انگلیس 
در سیاست خارجی و ارتباطات اقتصادی؛ منتها بر مبنای 
مســابقه! یک چیزی به این قدرت بدهند، دیگری فردا 
بگوید چرا به من ندادید؛ اینهــا هم بگویند بگیر این هم 
مال تو! باز او بگوید مال من کم شد، بگویند این هم مال 

تو! ایران را بــه نفع خانــدان ســلطنت - یعنی همان 
ناصرالدین شاه و درباری ها و هر کســی که بتواند از این 
ســفره یغما لقمه ای ببرد - غارت می کردنــد. این آقای 
روشنفکری که به عنوان معروفترین پیام آور روشنفکری 
و روشنگری در ایران مطرح بود - یعنی همین میرزا ملکم 
خان - خودش دالل قضیه »رویتر« بود! در همین انحصار 
معروف تنباکو - که میرزای شیرازی، مرجع تقلید وقت، 
آن را تحریم کرد و جلو این معامله زیانبار را گرفت - میرزا 
ملکم خان خودش دالل آن بود! واقعا یکی از داللی های 
عمده میرزا ملکم ارمنی، همین قضیــه »رژی« بود که 
دربار هم آن را قبول کرد. ایــن آدم می خواهد در ایران 
پیام آور روشــنفکری باشــد؛ یعنی مردم را به آینده، به 
تجدد و نوگرایی دعــوت کند؛ ببینید مــردم چه از آب 

77/2/22 درمی آیند!. 

در بیست سال آخر 

زندگى نارصالدین شاه، 

انحصارات خارجى پدر 

این مملکت را درآورد. 

انگلیسی ها مى آمدند 

انحصارى می گرفتند 

- انحصار گمرکات، 

انحصار دخانیات، 

انحصار راه آهن و ... - 

باز روسها از آن طرف 

مى آمدند و مى گفتند 

شام به رقیب ما امتیاز 

این معامله انحصارى 

و این به اصطالح 

تجارت را دادید، باید 

به ما هم بدهید؛ 

به آنها هم چیزى 

مى دادند! بعدها اسم 

این را »موازنه مثبت« 

گذاشتند؛
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1 هم زبان، هم نّیت نیروهایمان را روی هم 
بگذاریم...  مسئله ی غبار را - به قول معروف این 

ریزگردها را - مثالً میشود حل کرد«
لزوم عالج مشــکل مردم به جــای توقف بر 

مقصریابی
با وجود همه این تأکیدات رهبر انقالب اما هنوز 
مشکالت مردم در مناطقی که در معرض هجوم 
ریزگردها هستند، باقی اســت و برخی به جای 
اقدام و عمل و حل مسئله، هنوز به دنبال مقصر 
هستند؛ در حالی که »این حرف که وضعیت فعلی 
نتیجه ی به فکر نبودن گذشــتگان است، کافی 
نیست و مشــکلی را حل نمی کند و چند صباح 
دیگر نیز دیگران همین قضــاوت را درباره ی ما 
خواهند کرد که چرا برای عالج مشــکل مردم 
کاری انجام نشــد. 95/12/2« ایــن تأکید رهبر 
انقالب بر حل مسئله به جای توقف بر مقصریابی، 
به دلیل آن است که آنچه اهمیت و اصالت دارد، 
حل مشکالت مردم اســت که آنها را امیدوار و 
دلگرم می کند و در مقابل هــدر دادن فرصتها و 
مسئولیت را به گردن دیگران انداختن، گره ای از 
مشکل باز نمی کند و »وقتی مردم دچار مشکل 
شدند، دل زده میشوند، دل سرد میشوند؛ دشمن 

همین را میخواهد. 95/11/27«
گله مندی به حق مردم خوزستان از الینحل 

ماندن موضوع ریزگردها
مردم به حق از »پیش نرفتن کارها گله مندند« 
و از طرف دیگر »اگر کســی به فکر مردم باشد، 
نمی تواند در مقابل مســائل دشوار خوزستان 
راحت بماند 95/12/2« پس چرا کار آنچنان که 
مورد انتظار رهبری و مردم است، پیش نمی رود 
و مشکالت دلخراش مردم خوزستان در مسئله 

ریزگردها پابرجاست؟
به نظر می رسد کلید حل مشکل در درجه اول 
این است که »باید این ســختی ها را در زندگی 
مردم لمس کــرد 95/12/2« یعنی تا وقتی که 
مســئوالن درک نزدیک و کالنی از مشــکل 
نداشــته باشــند و در ماجرایی همچون گرد و 
غبار خوزستان، چنین مشــکلی را از نزدیک 
لمس نکنند، طبعاً آنچنان که باید و شاید، تکاپو 
برای حل مسئله ایجاد نمی شــود؛ و دوم اینکه 
رویکرد اصلی در حل مشکالت باید رویکردی 
انقالبی و جهادی باشــد، زیرا »با حرکت عادی 
و احیاناً خواب آلوده و بی حساســیت نمیشود 
کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی 
الزم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی 
الزم است. 93/12/20« یکی از الزامات مدیریت 
جهادی در حل مشــکل مردم نیز این است که 
کارها پیگیری و بر آنها نظارت شود، »به صرف 
اینکه ما گفتیم فالن کار بشــود، طرف مقابل 
هم گفت چشم، که کار تحّقق پیدا نمیکند. کار 
بایستی در میدان و روی زمین مشّخص بشود 

که انجام شد 95/11/27«



راز جلب دلهای مردم
 اخالص است

چیـزی کـه میتوانـد دل مـردم را بـه 
طرف ما جلب کنـد اخالص ا... اسـت. 
ایـن، راز قضیـه اسـت. یکـی از ِحَکـم قرآنی و 
یکـی از ِحَکـم اسـالمی، ایـن اسـت. ایـن، 
خـودش حکمت اسـت. حکمت یعنـی این که 
»َمـن أصلَـَح مـا بَیَنـه َو بَیـَن اهللِ، أصلَـَح اهللُ ما 
بَیَنـه و بَیـَن الّنـاس.«)1( یعنی من و شـما، اگر 
میانـه خودمـان را بـا خدا درسـت کنیـم، خدا 
میانه مـا را بـا مـردم، درسـت خواهد کـرد. راه 
دیگـری وجـود نـدارد. حکمـت، یعنـی ایـن! 
حقیقتـی اسـت فراتـر از محاسـبات مـاّدی و 
حقیـر... ماورای این محاسـبات بسـیار حقیر و 
کوته بینانـه مـاّدی، محاسـباتی حقیقـی در 
عالـم وجـود، وجـود دارد کـه آن، محاسـبات 

حکمت آمیز الهی است.
اگر شما برای خدا کار کردید و در راه خدا قدم 
برداشتید، خدا مشکل شــما را با مردم، حل 
خواهد کرد. راه، این اســت. یعنی اگر انسان، 
حتی قصد جلب نفوس را هم داشــته باشد، 
راهش این است که با صمیمّیت عمل کند. اما 
ما باید قصدمان از این هم باالتر باشد. ما باید 
تکلیفمان را انجام دهیــم. امام این را به ما یاد 

داد. 71/3/20
1(  نهج البالغه: حکمت 89

س: آیـا اعتقـاد به اصـل والیـت فقیـه از جهت 
مفهوم و مصداق یک امر عقلی اسـت یا شـرعی؟
ج: والیت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه 
عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی است 
که مورد تأیید عقل نیز می باشد، و در تعیین 
مصداق آن روش عقالیی وجــود دارد که در 
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران بیان 

شده است.
س: آیا کسـی کـه اعتقاد بـه والیـت مطلقه فقیه 

ندارد، مسـلمان حقیقی محسـوب می شـود؟
ج: عدم اعتقاد به والیت مطلقه فقیه، اعم از این 
که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت 
حضرت حجت)ارواحنا فداه( موجب ارتداد و 

خروج از دین اسالم نمی شود. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

در مسائل فعلِی زنان کشور ما به اعتقاد من دو مســئله از همه مهم تر یا بگویید فوریتر 
و الزم االهتمام تر از بقّیه ی مسائل است. یک مسئله، مســئله ی اهّمّیت و اعتبار خانه و 
خانواده است. برای خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - که مسکن و مأوایی ندارد 
- قابل تصّور نیست. هر انسان احتیاج دارد به خانه و محیط خانه. روح محیط خانه عبارت 
است از خانواده؛ باید به این اهّمّیت داد، باید در این تأّمل و تدبّر کرد. و دّوم جلوگیری از 
ضعف و ستم زدگی زن در سطوح مختلف، ما زنانی داریم که ضعیفند و محرومند، زنانی 

داریم که ستم زده و مظلومند؛ باید جلوی این مظلومّیت ها را گرفت. 92/2/21

 برای خانه باید شأن قائل شد

شهید بهشتی یک شخصیت الاقل کم نظیر در مجموعه انقالب بود

 سالم شرمنده از اهواز مزاحمتون میشم 
میخواستم بدونم شرایط توزیع به چه صورتی 

هستش ؟
پاسخ: سالم.

 همانطور که پیش از این در نشــریه تاکید کردیم 
تکثیر و توزیع خط حزب ا... داوطلبانه و خودجوش 
است. بدین نحو که برادران و خواهران گرامي فایل 
نشریه را از ســایت khamenei.ir یا کانال خط 
telegram.me/khattehezbollah :...حــزب ا
دانلود، به تعــدادي که امکان دارنــد تکثیر و در 
محل هایي مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت هاي 
مذهبي، دانشــگاه ها و حوزه هاي علمیه توزیع 

میکنند.

ســالم و خدا قوت. صد و پنجاه نسخه از 
"خط حزب ا..." در نماز های یومیه توزیع شد.

ســالم به لطف خدا 1900عددنشــریه 
شماره 69 خط حزب ا... درمساجد , نمازهای 

جمعه, جلسات قران ونهج البالغه
شهراصفهان وشهرهای اطراف توزیع شد . 

 
سالم علیکم ؛

220 نسخه از نشــریه خط حزب ا... شماره ی 
70 در مصلی نماز جمعه شهرســتان نهاوند 

توزیع شد.

در باب حادثه ی هفت تیر آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این اســت که در این حادثه 
عزیزترین و برجســته ترین عناصر انقالب در معرض فداکاری قرار گرفتند و فدا شــدند. 
شــخصیتی مثل شــهید بهشــتی که یک عنصر بی نظیر، الاقل کم نظیر در مجموعه ی 

انقالب بود، در خدمت انقالب و در جهت انقالب قربانی شد. 88/4/7
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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   

خدمت به مردم بزرگترین 
خدمتهاست به اسالم  

هر چـی می خواهند بگوینـد به ما، گفتـن آنها 
چیزی نیسـت. بنـا برایـن، آنـی که الزم اسـت 
ایـن اسـت کـه مـا خدمتگـزار اسـام باشـیم. 

فرماندارهـا، اسـتاندارها، وزارتخانه هـا، همـه 
اینهـا یـک وجهـه ای می خواهنـد. وجهـه ای 
کـه مـا می خواهیـم خدمت بـه ملـت، خدمت 
به اسـام اسـت... خدمت بـه مـردم بزرگترین 
خدمتهاسـت بـه اسـام. وقتی کـه بنا بـر این 

اسـت که ما به اسـام خدمـت بکنیـم، خدای 
تبـارک و تعالـی مـا را تنهـا نمی گـذارد، مـا را 
نمی گـذارد- خـدای نخواسـته- یـک وقـت 

گرفتـار بشـویم.
امام خمینی )ره(؛ 1 دی 1361

از فرصت مداحی استفاده کنید

امروز جامعه ی مّداح کشور، فرصت بسیار بزرگی 
را در اختیار دارد؛ گاهــی جمعّیت های هزاران 
نفری و غالباً هم جوان جمع میشوند پای منبر 
شما... بهترین استفاده ی از این فرصت چیست؟ 
تبلیغ معارف دین؛ تبلیغ همان چیزی که این 
بزرگواران، این نشانه های عظمت و فضیلت برای 
خاطر آن، جانشان را کف دست گرفتند؛ این همه 
رنج بردند؛ این همه مصیبت کشیدند؛ حادثه ی 
عاشورا به وجود آمد؛ حوادث گریه آور صدر اسالم 
به وجود آمد. ]اینها[ بــرای چه بود؟ برای ترویج 
معارف دین بود. از این فرصت برای ترویج معارف 
دین، برای سوق دادن نسل جوان به عمل به دین، 
به عمل به شــریعت، به عمل به مسئولّیتهای 

بزرگ این دوران استفاده کنید.  94/1/20 

طغیـان بشـر، سرکشـی ها و گردنکشـی های 
مقابـل  در  طاغوت هـا  و  عاجـز  انسـان های 
رحمان ها، صف آرایی کردنشـان، اینها بشـریت 
را بدبخت کـرد. ایـن طغیان ها و گردنکشـی ها 
و سرکشـی ها نگذاشـت کـه بشـر از مایه هـای 
ربویـی حداکثـر اسـتفاده را بکنـد و آن چنـان 
کـه خـدا می خواسـت تربیـت بیابـد، پـرورش 
پیـدا کنـد، بشـود آن چنـان کـه خـدا بـرای او 
اراده کـرده بـود. طغیانگر هـا نگذاشـتند. وقتی 
خودشـان را بی نیـاز دیدنـد، طغیـان کردنـد، 
از راه خدایـی خـارج شـدند... و طغیـان بـر اثـر 
احسـاس بی نیازی سـت. اسـتغناء، غناء، جمِع 

ثـروت، انباشـتن گنج هـا و ثروت هـا، گردن هـا 
را برمی افرازد، و وقتی گردن ها برافراشـته شـد، 
وقتـی قدرت های غیـر خدایی بـه وجـود آمد و 
شـکل گرفت، آن وقت اسـت که بشـریت دیگر 
به آن سـرمنزل نمی رسـد... آیا ایـن طغیانگران 
عاقبت موفق خواهند شـد؟ نه! باز بازگشـت به 
پروردگار توسـت؛ عاقبت برای خداسـت. همان 
راهی که پـروردگار عالـم معین کـرده، باالخره 
بشریت در همان راه به سـرمنزل خواهد رسید، 

َك الرُّْجَعی«.  ِـّ تردیـد نیسـت، »إِنَّ إِلَـی رَب
منبع: کتاب طرح کلی اندیشله ی اسلامی 

درقرآن

طغیاِن بشر بر اثر احساس بی نیازی ست

حزب ا...  این است

والیت فقیه

پایان کار به سود جبهه خدایی ست
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