
صیاد شایسته شهادت بود| این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

دو هفته پیش شهید کاظمی پیش من آمد و گفت از شما دو درخواست دارم: یکی این که دعا کنید من روسفید بشوم، دوم این که دعا کنید من شهید بشوم. گفتم 
شماها واقعاً حیف است بمیرید؛ شماها که این روزگارهای مهم را گذراندید، نباید بمیرید؛ شماها همه تان باید شهید شوید؛ ولیکن حاال زود است و هنوز کشور و نظام 

به شما احتیاج دارد. بعد گفتم آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته ی شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد .  84/۱۰/2۱
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پایانکاربهسودجبههخداییست

مزار: گلزار شهدا بهشت زهرا )س(

    در مقابل معارضین انتخابات می  ایستم...
یکی از بخش های مهــم بیانات رهبر انقالب در ابتدای ســال 96 به 
موضوع انتخابات و هشدار ایشــان در زمینه ی »صیانت از آراء مردم« 
بر می گشــت: »هرکس بخواهد با نتیجــه ی آراء ملّت دربیفتد، بنده 
در مقابلش می  ایستم. در سالهای گذشــته و انتخاباتهای گذشته هم 

همین جور بوده؛ در ســال ۷6 در سال ۸۴ در ســال ۸۸ در سال 9۲؛ 
بعضی مقابل چشــم مردم بوده و مردم مّطلع شــده اند؛ بعضی را هم 
مردم مّطلع نشده اند اّما این حقیر در جریان قرار گرفته ام... در همه ی 
این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجه ی انتخابات مردم هرچه هست 
باید تحّقق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت 

میکنم و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می  ایستم.« ۹۶/۱/۱

    آراِء مردم را از خدای متعال خواسته ام...
تأکید بر »حضور و مشــارکت مــردم« در تحوالت کالِن سیاســی و 
ضرورت جاری شــدن »خواســِت مردم« از اصول ثابت رهبر انقالب 
اسالمی بوده است. »انتخابات و فرآیند رأی گیری« در سطوحی چون 
ریاست جمهوری مظهِر عملیاتی شــدن اراده ی مردم است. مقاطع 
و فرازهای تاریخی انقالب اسالمی شــاهدی عینی بر استقامت رهبر 
انقالب در صیانت از آراء مردم اســت. تنها چنــد روز پس از انتخابات 
دوم خرداد ۷6 و در حالی که دشمنان به فضاسازی تبلیغاتی پیرامون 
این انتخابات پرداخته بودند رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس 
بر جایگاه و اهمیت »آراء مــردم« تأکید کردند: »از ماهها قبل، بعضی 
از بزرگان و عزیزان و برجستگان کشور، مکّرر به من میگفتند که اگر 

جسم ها باید سالم باشد

مطالبه رهبری  |  3

نسبت به مسائل دینی یکدیگر مسئول هستیم

کالم امام   |  4شرح حدیث  |  4

  ملت باید رو پای خودش بایستد   

نگاهی به سیره رهبر انقالب در صیانت از آراء مردم در ادوار گوناگون انتخابات:

هیچ کس نباید »رأی مردم« را انکار کند

۱3 رجب والدت حضرت 
امیرالمومنین علـی)( گرامی باد

»ان شــاءا... جوانان ما قدر بدانند، کار کنند و خودشــان را بسازند. این کشــور به جوانهای انقالبی و حزب اللهی 
و مؤمن احتیاج دارد. آن کســانی که در تبلیغاتشان، در حرفهایشــان حزب اللهی را می کوبند، بسیجی را می کوبند، 
جوانهای مؤمن را می کوبند، نمی فهمند چه کار دارند می کنند؛ در واقع دارند به کشور و آینده ی کشور لطمه می زنند.... 
هر چه که معلوماتتان بیشــتر باشــد در محیط دینی و انقالبی می توانید مفیدتر باشــید.... درســتان را پیش ببرید و

 بدانید که... راه لغزنده ای اســت. یعنی یک رفیق بد، یک مشــاور بد، یک اســتاد بد، یک حادثه ی نامناسب گاهی 
پای انسان را می لغزاند، انســان باید حواســش جمع باشــد، این حواس جمعی در تعبیرات قرآنی اسمش چی است؟ 
برای کشــورتان، برای اســالم، برای انقالب، برای نظام مفید خواهید بــود در آینده، به حول و قــّوه ی الهی.«تقوا... اینها را اگر مراقبت کنید ان شــاءا... آینده ی شــما از گذشــته تان خیلی بهتر خواهد شد و ان شاءا... 

خط بســیجی و انقالبی را از دست ندهید

نوروز آقـا امسـال نیز مانند سـالهای گذشـته بدون دیـدار با خانـواده شـهیدان سـرافراز به پایان نرسـید. یکـی از این شـهیدان، 
شـهید غالمرضا صمدیان از مشـهد مقـدس بـود. معظم له با حضـور در منـزل این شـهید سـرافزار نکاتی بیـان فرمودنـد که خط 
حزب ا... نظر بـه اهمیت آن در مسـیر رشـد جوانان عزیـز انقالبـی، بخش هایـی از بیانات را بـه نظر خواننـدگان محترم می رسـاند:

طی سالیان پس از پیروزی انقالب اســالمی همواره »انتخابات« یکی از عرصه های مهم و اثرگذار نقش آفرینی مردم در 
سرنوشت کشور بوده است. در یادداشت زیر نگاهی داریم به سخنان اخیر رهبر انقالب در حرم رضوی درباره ی انتخابات و 

سیره ی ایشان در »حفاظت و صیانت از آراء مردم« در انتخابات.

ب ا...
ط حز

ویژه خ



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

  نظم جهانی به رهبری آمریکا 
در حال از هم پاشیدن است

استیون هدلی مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا 
در جلســه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
گفت: نظم جهانی به رهبری ایاالت متحده آمریکا 

در حال از هم پاشیدن است.  |  صدای آمریکا |

  اقدام شیطنت آمیز رژیم آل خلیفه
دولت بحرین اعــالم کرد تمامی شــهروندان 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چه 
مقیمان بحرین و چه سرمایه گذاران این کشورها 
می توانند کارت شناسایی بحرینی داشته باشند. 
این تصمیــم در حالی گرفته شــده که بحرین 
در بحرانی سیاســی طی شش ســال گذشته 
به ســر می برد و عمدا نظــام آل خلیفه تابعیت 
حدود ۳9۰ بحرینی از جملــه علمای دینی در 
راس آنها  آیت ا... عیســی قاســم، رهبر معنوی 
شــیعیان بحرین و نیز فرهنگیان، دانشگا هیان 

و فعاالن سیاسی را ســلب کرده است. |       ایسنا|

  روایت رهبر انقالب یمن  از هدف 
متجاوزان به این کشور 

ســید عبدالملک بدرالدین الحوثــی  دبیرکل 
انصارا... یمن: نبرد متجاوزان با ما صرفا یک نبرد 
سیاسی نیست تا بخواهند این مشکل را با راهبرد 
نظامی حل کنند، به خدا قســم آنان در پی به 
بردگی گرفتن ملت ما هستند. آنان می خواهند 
بر مردم مســلمان یمن به صورت تمام و کمال 
مسلط شوند تا یمنی ها در برابرشان بی اختیار و 
بی اراده باشند. وی در بخش دیگری از سخنانش 
تصریح کرد: ایران با ملت یمــن ابراز همدردی 
می کند و مواضع خوبی در تعامل با این کشــور 
دارد. مــردم یمن از سیاســت های ایران راضی 
هستند و امیدوار ند این کشور حمایت های خود را 
از ملت مظلوم یمن بیشتر کند. ما از ابراز همدردی 

ملت ایران تشــکر می کنیم. |  خ صداوســیما|

  اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی  
صدای روزنامه آمریکایی را هم درآورد

روزنامه نیویورک تایمز با اشــاره بــه افزایش 
حمالت هوایي رژیم صهیونیســتي درسوریه: 
این رژیم همواره اقدامات تحریک آمیز مي کند 
که ممکن اســت به جنگ منجر شــود چه در 
لبنان چه غزه و چه در ســوریه. |  خ صداوسیما| 

  بلر: باید در برابر ایران سرسختانه بایستیم  
نخست وزیر اســبق انگلیس طی سخنرانی در 
نشست البی صهیونیست های آمریکا موسوم 
به "آیپک" مدعی شــد: اگــر رژیمی مالیم در 
تهران حاکم بود، همه مشکالت خاورمیانه  به 
راحتی حل می شد؛ بنابراین باید در برابر ایران 

سرسختانه بایستیم. |  جام نیوز | 

هفته اخبار
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شعار امسال را قرار دادیم »تولید ملی«؛ دنباله اش توضیح داده شده: »حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی«. یعنی شما وقتی 
کاالی داخلی را مصرف میکنید، به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ی ایرانی هم 
دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است - که متأسفانه در بخشهائی از ما حاکم است - که 
مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛  این به ضرر دنیای ماســت، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ی ماست. همه 

مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.  91/1/1

# کاالی_داخلی                     
کمک به کارگر داخلی

کلید
واژه

تجربه ای که پیش روی ماست
یکم. کره ی جنوبی، هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور 
را ببرهای اقتصادی آســیا می نامند که در کنار 
اندونزی و مالزی و تایلند توانستند نرخ رشد اقتصادی خود در 
ابتدای دهه ی 9۰ را آنچنان افزایش دهند که از ســوی بانک 
جهانی، "معجزه ی شرق آسیا"  لقب بگیرند. اصلی ترین برنامه ای 
که این کشورها برای پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته بودند، 
مبتنی بر سیاست های ترغیب بیشتر سرمایه گذار خارجی بود، 
سیاســت هایی مانند حذف محدودیت های سرمایه گذاری 
خارجی، حذف موانع مالکیت خارجــی در صنایع صادراتی، 
ارائه ی مشوق صادراتی به صندوق های مشترک سرمایه گذاری 
خارجی و  امثالهم. این اقدامات در کوتاه مدت، تأثیر زیادی بر 
رشــد اقتصادی این کشورها داشــت به طوری که توانستند 
5۰درصد از جریان های ورودی سرمایه ی کشورهای در حال 

توسعه را به خود جذب کنند.
همه چیز داشــت به خوبی پیش می رفت که ناگاه، در ســال 
199۷ که دولت تایلند به دلیل مشکالت اقتصادی تصمیم 
گرفت واحد پولی خود )بات( را نسبت به دالر شناور کند، بحران 
اقتصادی جنوب شرق آسیا آغاز شد. به تبع تایلند، و به دلیل 
درهم تنیده بودن اقتصاد این کشورها، ارزش واحد پولی سایر 
کشورها نیز تا 5۰ و حتی تا ۷5درصد )مانند مالزی و اندونزی( 
کاهش پیدا کرد. همین امر، آغازی بود بر پایان یک دوره خوشی 
کوتاه مدت. در حقیقت، حرف همانی بود که "پل کروگمن"، 
)اقتصاددانی که جایزه ی نوبل هم گرفت( پیش از این نیز هشدار 
داده بود: "رشد پایدار زمانی اتفاق می افتد که بهره وری عوامل 
تولید افزایش پیدا کند اما در کشــورهای جنوب شرقی آسیا 
تنها ورود سرمایه، منجر به رشد شده است و بهره وری افزایش 

چشمگیری نداشته است."
نظیر چنین بحرانی، یک دهه قبل از آن، دامن گیر کشورهای 
آمریکای التین )همچون برزیل، آرژانتین و مکزیک( که مدل 
توسعه ی آنها نیز همانند کشورهای جنوب شرق آسیا، مبتنی 
بر دریافت وام از نهادها و بانک های بین المللی و سرمایه گذار 
خارجی بود نیز شــده بود. به گونه ای کــه بدهی خارجی این 
کشورها چهار برابر شــد و از ۷5 میلیارد دالر، به ۳15 میلیارد 
دالر رسید و از سویی دیگر، تولید ناخالص داخلی این کشورها، 

5۰درصد کاهش یافت.
دوم. با بروز بحران، اولین اقدامی که ســرمایه گذاران خارجی 
کردند آن بود که بالفاصله سرمایه های خود را از این کشورها 
بیرون کشیده و همین امر، موجب تشدید بیشتر بحران هم 

شد. تحت تأثیر همین بحران بود که عبارت "اقتصاد شکننده" 
که نقطه ی مقابل "اقتصــاد مقاومتی" اســت، وارد ادبیات 
اقتصادی جهان شد. یعنی اقتصادی که رشد خود را وابسته به 

سرمایه گذار خارجی می کند.
چند سال پس از وقوع بحران، ماهاتیر محمد در سخنرانی خود 
در مرکز مالی آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۰ که درباره ی چگونکی 
مهار بحران اقتصادی مالزی بــود، چنین گفت: "به خاطر این 
بحران، پول ملی ما پنجاه درصد کاهش یافت و برنامه های ما 
برای کاهش رکود اقتصادی شکست خورد. بسیاری منتظر 
بودند مالزی برای مهار بحران، دست به دامان صندوق بین المللی 
پول شود، اما ما این کار را نکردیم، ما رجوع به صندوق بین المللی 
پول را فاجعه می دانستیم. این صندوق با ترویج رقابت بی قید و 
شرط تجاری در جهت منافع کشورهای قدرتمند و تضعیف 
کشورهای جهان سوم حرکت می کرد. ما باید مغز خود را به کار 
می انداختیم و بهترین راهی را که مغایر با استقالل مالزی نباشد، 
انتخاب می کردیم و با هدایت الهی، فرمول نجات ملی مالزی را 

پیدا کردیم.«
ســوم. حاال شــاید بهتر بتوان حکمت نامگذاری امسال و 
تمرکز بر دو موضوع »تولید داخلی و اشتغال« توسط رهبر 
انقالب را فهم کرد. اشــتغال، خروجی نهایی اقتصادی است 
که پایه های تولید خود را مســتحکم کرده است. اشتغال در 
انتهای حلقه ی اقتصادی کشور قرار دارد که برای تحقق آن 
می بایست در ابتدا، چرخ های تولید داخلی شروع به چرخیدن 
کنند. بنابراین نمی توان با وام یا دل بســتن به سرمایه گذار 
خارجی، تولید یا اشــتغال ایجاد کرد. آبان ماه 1۳۸5، رهبر 
انقالب در دیدار دانشــگاهیان ســمنان، به همین موضوع 
اشــاره کرده و فرمودند: »ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق 
مالزی - که بســیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی 
بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمــد؛ همان اوقات بود 
که تحوالت گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در 
مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزلــه ی اقتصادی به وجود آمده 
بود. همین سرمایه دار صهیونیســتی و بعد سرمایه دارهای 
دیگر، با بازی های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به 
ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: 
من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! 
البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست 
نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را 

عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. 85/8/۱8« 

 حاال شاید بهرت بتوان 

حکمت نامگذاری 

امسال و مترکز بر 

دو موضوع »تولید 

داخلی و اشتغال« 

توسط رهرب انقالب 

را فهم کرد. اشتغال، 

خروجی نهایی 

اقتصادی است 

که پایه های تولید 

خود را مستحکم 

کرده است. اشتغال 

در انتهای حلقه ی 

اقتصادی کشور قرار 

دارد که برای تحقق 

آن می بایست در 

ابتدا، چرخ های تولید 

داخلی رشوع به 

چرخیدن کنند.

چرا تقویت تولید و حل مشکل اشتغال نقش کلیدی در نجات اقتصاد دارد



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

هفته سخن

 دفاع از مظلوم در این جا برای منافع غرب فایده ای ندارد

جسم ها باید سالم باشد

امروز سیاست دنیا این است. در منطقه ی بالکان یک تصفیه ی قومی انجام می گیرد. گروهی که تصادفا امکانات بیشتری در 
اختیار دارند، به جان قوم مخالف خودشان افتاده اند و آنها را قتل عام می کنند؛ آن هم با آن شکل فجیع! قتل عام می کنند؛ از 
گرسنگی می کشند؛ از آنها در اردوگاه های خودشان بیگاری های سخت می کشند، به نوامیسشان تعرض و تجاوز می کنند و 
خانه هایشان را ویران می سازند. دیگر چه ظلمی از این باالتر؟ اما می بینید که در دفاع از مظلوم، هیچ اقدامی انجام نمی گیرد. 
چون دفاع از مظلوم در این جا برای منافع غرب فایده ای ندارد؛ برای آنها بازار فروشی ندارد؛ برای آنها منابع و معادن زیرزمینی 

به همراه ندارد. لذا، این جا سکوت می کنند. بعضیشان حتی به متجاوز، کمک هم می کنند!   71/11/19

ورزش همگانی را ترویج کنید؛ ورزش همگانی، ســالمت همگانی است. ورزش همگانی، یعنی سالمت جسمانی 
عمومی ملّت که این متأّسفانه امروز آن چنان که باید، نیست. زندگی شــهری را مالحظه میکنید؛ عدم تحّرک، 
غذاهای نامناســب، غذاهای تقلیدی که در بعضی از این فروشگاه ها در اختیار میگذارند و مردم هم به اینها اقبال 
میکنند، و عمدتاً عدم تحّرک، اینها جسم ملّت را ضعیف میکند؛ جســمها باید قوی باشد؛ باید سالم باشد؛ این با 

ورزش همگانی به دست می آید؛ به آن حتماً توّجه کنید.  93/11/01

به مناسبت سالروز حمله صرب ها به بوسنی و هرزگوین

18 فروردین سالروز ابالغ سیاست های کلی سالمت

بازخوانی

مطالبه
رهبری

)( احیای سیره  حکومت  نبوی
)( بازخوانی رهبر انقالب از حکومت امیرالمومنین

از آن روزی که پیغمبر از دنیا رفت، بیســت و  سان 25۰ ساله
ان

پنج سال گذشته اســت. در این بیست و پنج 
سال، وسعت کشور اسالمی صدها برابر شده؛ ... 
یعنی آن روزی کــه امیرالمومنین به حکومت 
رسید، از آسیای میانه تا شمال آفریقا-یعنی مصر- در 
حیطه ی قدرت حکومت اســالم بود. ... چنین رقعه ی 
وسیعی در اختیار اســالم بود؛ بنابراین ثروت زیادی به 
وجود آمده بود؛ دیگر فقر و کمبــود و کم غذایی وجود 
نداشــت؛ طال رایج شــده بود، پــول زیاد شــده بود، 
ثروت های فراوان به وجود آمده بود، لذا کشور اسالمی 
ثروتمند شده بود. خیلی ها از رفاهِ بیش از اندازه ی الزم 
برخوردار شــده بودند. اگر علی را از این وســط حذف 
می کردیم، ممکن بود تاریــخ این طور قضاوت کند که 
اصول اسالمی و ارزش های نبوی خوب بود؛ اما در همان 
دوره ی مدینه النبــی، همــان دوره ی کوچکی و فقر 
جامعه ی اســالمی. امیرالمومنین در این پنج سال با 
عمل و سیره و شــیوه ی حکومت خود نشان داد که نه، 
همان اصوِل درخشان صدر نبوت-همان توحید، همان 
عدل، همــان انصاف و مســاوات، همــان برابری بین 
انسان ها- با خلیفه ی مقتدری مثل امیرالمومنین قابل 
اجراســت. این چیزی اســت که در تاریخ مانده است. 
هرچند بعد از امیرالمومنین این روش ادامه داده نشد، 
اما ایشان نشان داد اگر حاکم اسالمی و مدیران جامعه و 
مدیران مسلمان تصمیم داشته باشند، بنا داشته باشند 
و اعتقاد راسخ داشته باشند، می توانند همان اصول را در 

دوران گســترش منطقــه ی جکومــت اســالمی و 
پدیدآمدن شرایط گوناگون و جدید زندگی، بازهم اجرا 

کنند و مردم را از آن بهره مند نمایند.
اصول اسالمی شــکل لباس امیرالمومنین نیست که 
اگر امیرالمومنین لنگ می بست یا پیراهن می پوشید، 
امروز الزم باشــد ما هــم همــان کار را بکنیم؛ اصول 
اسالمی عبارت است از عدالت، توحید، انصاف با مردم، 
ارج نهادن بــه حقوق مردم، رســیدگی به حال ضعفا، 
ایســتادگی در مقابــل جبهه های ضد اســالم و دین، 
پافشاری بر مبانی حق و اسالم و دفاع از حق و حقیقت. 
اینها در همه ی زمان ها هم قابل پیاده شــدن است. 

"برگرفته از کتاب انسان 25۰ ساله"

 امیراملومنین در 

این پنج سال با عمل 

و سیره و شیوه ی 

حکومت خود نشان 

داد که نه، هامن 

اصوِل درخشان صدر 

نبوت-هامن توحید، 

هامن عدل، هامن 

انصاف و مساوات، 

هامن برابری بین 

انسان ها- با خلیفه ی 

مقتدری مثل 

امیراملومنین قابل 

اجراست
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شما به شخص خاصی برای ریاست جمهوری نظر 
دارید، آن را به ما بگویید... من به آنها گفتم آنچه 
من از خدا خواسته ام، ســی میلیون رأی است...

گفتم در این انتخابات، مــن آراءِ مردم را از خدای 
متعال خواسته ام؛ آن برای ما و کشور مهّم است.« 

 7۶/3/7

    اگر چهارچوبهای قانونی شکسته شد...
در انتخابات سال ۸۸ اما هنوز رأی گیری از مردم 
پای صندوق های انتخابات به اتمام نرسیده بود که 
»فتنه«ای برای »ابطال انتخابات« و نادیده انگاری 
»رأی مردم« با »اســم رمِز تقلــب« کلید خورد. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای در اولین ســخنرانی 
عمومی خود در نمازجمعه ی پــس از انتخابات، 
قاطعانه و محکم تن دادن به خواســت های »غیر 
قانونی« را رد کردند: »این تصور هم غلط است که 
بعضی خیال کنند با حــرکات خیابانی، یک اهرم 
فشاری علیه نظام درســت میکنند و مسئولین 
نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان 
مصلحت، زیر بــار تحمیالت آنها برونــد. نه، این 
هم غلط اســت. تن دادن به مطالبات غیر قانونی، 
زیر فشــار، خود این، شــروع دیکتاتوری است.« 
88/3/2۹ دفاع از چارچــوب های قانونی برای از 
بین نرفتن »مصونیت انتخابــات« یکی از نکات 
مهم طرح شده در این ســخنرانی از سوی رهبر 
انقالب بود: »اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی 
ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته از 
مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. 
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونــی نخواهم رفت. 
امروز اگر چهارچوبهای قانونی شکســته شد، در 
آینده هیــچ انتخاباتی دیگر مصونیــت نخواهد 

داشت.« 88/3/2۹

    بدون تحّقق خواســت مردم، خیمه نظام 
اسالمی، سِر پا نمیشود...

تأکید بر مفهــوم »حــق الناس« در آســتانه ی 
انتخابات ریاســت جمهــوری 9۲ و تبییت ابعاد 
گوناگون آن در ســال های بعد را نیز می توان در 
چارچوب همین اعتقاد راســخ رهبری در صیانت 
از »جمهوریت نظام« و »دفاع قاطع از رأی مردم« 
دانست. صیانت از آراء ملت توسط رهبری متکی به 
مبانی مستحکم است: »در کشور ما ملت در صحنه 
است و خودش را صاحب مملکت و مدافع ارزشهای 
انقالب و کشور می شناسد و خود را از مسئوالن جدا 
نمی داند؛ لذا در این جا، قدرت متعلق به مسئوالن 
و دولتمردان نیست؛ بلکه قدرت جنبه ی عمومی 
دارد و متعلق بــه مردم اســت.« ۶8/4/۱5 بر این 
اساس است که: »هیچ کس در نظام اسالمی نباید 
مردم، رأی مردم و خواســت مــردم را انکار کند... 
بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحّقق 
خواست مردم، خیمه نظام اسالمی، سِر پا نمیشود 

و نمی ماند.« 78/3/۱4.



نسبت به مسائل دینی یکدیگر 
مسئول هستیم

»َمـن َرأی أخـاُه َعلی أمـٍر یَکَرُهـُه َفلَم 
ُه َعنـُه َو ُهـَو یَقـِدُر َعلَیـِه َفَقـد  یَـُردَّ
خانَُه«)۱(؛ یعنی شـما که مؤمن هسـتید؛ آشنا 
هسـتید بـا معـارف دیـن؛ حـرام و حـالل را 
می شناسـید؛ اگـر بـرادر مؤمـن خودتـان را 
دیدیـد کـه سـرگرم کاری اسـت کـه شـما 
کراهـت از آن کار داریـد، یعنی آن را بد و زشـت 
ُه َعنـُه«، آن را از آن کار  می شـمارید... »َفلَم یَـُردَّ
خالف و زشـت باز ندارد؛ »َو ُهَو یَقـِدُر َعلَیه« در 
حالیکه می تواند مانـع انجام این کار بوسـیله او 
بشـود، اگر این جور عمل کـرد، »َفَقد خانَـُه« او 
خیانـت کـرده بـه ایـن بـرادر... اینکه مـا خیال 
کنیم در مسـائل جسـمی و مادی و اجتماعی و 
سیاسـی و امثـال اینهـا وظیفـه داریـم کـه 
راهنمایـی کنیـم اّما در مسـائلی کـه مربوط به 
دیـن می شـود، ایـن وظیفـه را نداریـم، ایـن 
خطای بزرگی اسـت، این جزو مسلّمات احکام 
الهـی و معـارف اهل بیت علیهم الّسـالم اسـت 
که ایـن وظیفـه اسـت: می بینیـد کسـی نماز 
نمی خوانـد، کسـی مشـغول غیبـت اسـت، 
کسـی به وظایـف اجتماعـی بی اعتنا اسـت، به 
فرائـض بی اعتنـا اسـت، بایـد او را بـاز بدارید از 

این کار. ۹۶/۱/۱4
۱(امالی صدوق، ص27۰

 س: اگر عصا، پای مصنوعی، و الستیک های 
چرخ ویلچر نجس باشند، آیا به وسیله زمین پاک 

می شوند؟ج( پاک شدن آن، محل اشکال است. 
س: لباســها و وســایل اتاق عمل که نجس 
 )C.S.R( می  شوند، در قسمت استریلیزاسیون
با فشار و بخار آب تحت شرایط خاصی استریل 
می  گردند، آیا این وســایل، عالوه بر استریل 
شدن، پاک نیز می شوند؟ج( چیز نجس با بخار 

پاک نمی گردد.
س: آیا با راه رفتن روی کاشــی و موزائیک و 

سرامیک هم پای نجس پاک می شود؟
ج( با راه رفتن روی کاشی و سرامیک، پای نجس 
پاک نمی شود ولی با راه رفتن روی موزائیکـ  با 

رعایت شرایطـ  پای نجس پاک می  شود.   

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

اختـالط  و امتـزاج زن و مـرد، مثـل اختـالط و امتـزاج مـردان بـا هـم و زنـان با هم 
نیسـت. ایـن را باید رعایـت کنند. هـم مرد بایـد رعایـت کند و هـم زن بایـد رعایت 
کنـد. اگر این حّساسـیِت اسـالم نسـبت بـه روابط و نـوع اختـالط مـرد و زن رعایت 
شـود، همـه ی کارهایی کـه مـردان میتواننـد در عرصـه ی اجتماعـی انجـام دهند، 
زنـان هـم -اگـر قـدرت جسـمانی و شـوق و فرصتـش را داشـته باشـند- میتواننـد 

انجام دهنـد. 75/۱2/2۰

حرمت اختالط بین مردان و زنان باید رعایت بشود

هنر  زبان رسایی برای انقالب است

سالم علیکم. 
احترامابـرای دریافـت نشـریه خـط حـزب ا... 

چکارکنـم؟
پاسـخ: سـالم. همانطور کـه پیـش از این در 
نشـریه تاکیـد کردیـم تکثیـر و توزیع خط 

حـزب ا... داوطلبانـه و خودجوش اسـت. 
خواهـران  و  بـرادران  کـه  نحـو  بدیـن 
سـایت  از  را  نشـریه  فایـل  گرامـی 
حـزب ا...: خـط  کانـال  یـا   khamenei.ir 
دانلـود،   telegram.me/khattehezbollah
بـه تعـدادی کـه امـکان دارنـد تکثیـر و در 
محـل هایی مثـل مسـجد، پایـگاه بسـیج، 
هیـات هـای مذهبـی، دانشـگاه هـا و حوزه 

هـای علمیـه توزیـع میکنند.

سـالم علیکـم خسـته نباشـید بنیامیـن 
علیمحمـدی هسـتم از دانشـگاه پیـام نـور 
اسـتان اردبیـل تعـداد ۷۰ نسـخه از نشـریه 

خط حزب ا... در دانشگاه توزیع گردید.

باعرض سالم و خسته نباشید.
لطفـا خـط حـزب ا... نسـخه مطالعه هـم توی 
کانـال قـرار بدید.نسـخه چاپـی که بنظـر من 
تـوی تلگـرام بـه درد نمیخـوره و اغلب نسـخه 
ی مطالعه رو خواسـتار هسـتندکه مطالعه اش 

کنند.خیلـی ممنـون. 

هنر، زبان رســایی برای همه موضوعــات و بخصوص موضوعــات پیچیده ای مثل 
انقالب است. ... هرچه امثال من درباره انقالب بگوییم، نخواهیم توانست آن حقیقت 
عظیم را تشــریح کنیم؛ مگر این که زباِن هنر وارد میدان شــود. زباِن هنر است که 
می تواند حوادث عظیم را تبیین و تشریح کند و ذهنها را روشن نماید.  77/11/13
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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:                     1۰۰۰1۰۲۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

ملت باید رو پای خودش بایستد   
مهم این اســت که ما بفهمیم که دیگران به ما 
چیزی نمی دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم. اگر 
این کشاورزها این معنا را حالیشان بشود، باورشان 
بشــود که خارج به ما چیــزی نمی دهند، خود 

کشاورزها کار را انجام می دهند؛ خود ملت انجام 
می دهند. از قراری که شنیدم در چین یک وقتی 
در پشت بامهایشان هم گندم می کاشتند. عالوه 
بر زمین هایشان، توی حیاط هاشان، در پشت بام 
هم گندم می کاشتند. یک مملکت اگر بخواهد 

خودش به پای خودش بایستد، مستقل بشود در 
همه ابعاد، چاره نــدارد جز این تفکر که »ما باید 
از خارج چیز وارد کنیم« از کله اش بیرون کند. 
مغزش توجه به این بکند که ما از خارج نباید وارد 

بکنیم.    امام خمینی )ره( 26 بهمن 1359

در کارهای هنری چهره زیبای نماز 
جماعت را نمایش بدهید

نمایــش نماز جماعــت مهجــوری، با جمع 
معدودی، آنهم از فرسودگان بی نشاط، ترویج 
نماز جماعت نیست. همچنانکه پخش صدای 
اذان از رسانه های صوت و تصویر، کافی نیست. 
جوانهای ما هــزاران صف جماعت پرشــور و 
حال در سراسر کشور تشــکیل می دهند، ...، 
حنجره های بســیاری از روی ایمــان و تعّبد 
در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند 
می کنند، گروههای انبوهــی در هنگام نماز از 
کار روزانه دست کشیده به مسجد رو می آورند، 
اینها می تواند در ساختهای هنری، چهره ی زیبا 
و ترغیب کننده ی این فریضه ی نجات بخش را 

به همه نشان دهد.  8۱/۶/۱۶

با خدا باشید؛ دل به خدا بسپارید؛ توکلتان 
را به خدای متعال از دست ندهید؛ به نیروی 
عظیمی که خدای متعال در دل شــما، در 
ذهن شما، در اراده ی شــما، در وجود شما 
و در جسم شــما به ودیعه قرار داده است، 
باور و ایمــان بیاورید و بدانید بــا این نیرو 
می توانید کوههای عظیم را جابه جا کنید. 
اقیانوس ملت ایران ممکن است گاهی آرام 
به نظر برسد؛ اما اگر طوفانی شد، سونامی ها 
به وجود خواهــد آورد. اگر ایــن اقیانوس 
عظیم با تکیه ی بر اعماق دینی و ایمانی اش 
به طوفــان برخیزد، جوانهــای ما کارهای 

بزرگی انجام می دهند. این کارهای بزرگ 
فقط در میدان جنگ نیســت - یک نمونه 
مربوط به میدان جنگ اســت - در میدان 
علم هســت؛ در میدان مســائل اجتماعی 
هست؛ در میدان مسائل فرهنگی هست؛ 
در ایجاد فضائل اخالقی و گســترش این 
فضائــل در میان مردم هســت؛ در میدان 
فناوری و پیشرفت های علمی و فنی هست. 
این کارها و ایــن معجزه ها همه از شــما 
جوانها برمی آید؛ از شــما ملت عزیز ایران 
برمی آید؛ از بســیج جوان و پیر و زن و مرد 

برمی آید. 84/6/2

توکلتان به خدا را از دست ندهید

حزب ا...  این است

احکام تطهیر

دل به خدا بسپارید 

بازدید از نمایشگاه دوساالنه نقاشی در حسینیه ی امام خمینی ۱372/۱۰/2۹
 انتشار بمناسبت 2۰ فروردین روز هنر انقالبی
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تراز مسجد


