
امیرالمؤمنین)( شهید عدالت
ســحر نوزدهم ماه مبارک رمضان، از 
مسجد کوفه حادثه ای شروع شد که 
فجایع دنباله ی آن حادثه، تا مدتهای طوالنی و 
شــاید بتوان گفت تا قرنها ادامه داشــت. لذا 
جبرئیل امین یا منادی آســمانی بین زمین و 
َمت َواهللِ أرکاُن  آســمان، فریاد برآورد: »تََهدَّ
الُهدی«؛ پایه های هدایت مهندم شــد. »ُقِتَل 
َعلِیُّ الُمرتَضی« علی در محراب عبادت کشته 
شــد. جرم امیرالمؤمنین، »عدالت« او بود و 
همین عدالت بود که او را به این مقام واال و به 
شــهادت رســاند. شــهادت هــم بــرای 
امیرالمؤمنین یک درجه اســت. آن روزی که 
پیکر خونین آن حضرت را از مســجد بیرون 
میبردند، بعضی گریه میکردنــد؛ همه متأثر 
بودند و دلها از غم و غصه داشــت می ترکید، 
امیرالمؤمنین آن روز فرمود: »هذا ما َوَعَدنَا اهلُل 
َو َرســولُه َو َصَدَق اهللُ َو َرسولُه«)۱(؛ این، همان 
چیزی است که خدا و پیغمبر وعده داده بودند 
و راســت گفتند. طبق روایت به امام حســن 
فرمود که: فرزندم، چرا گریــه میکنی؟ »هذا 
َک َرســولُ اهلل و هذا َخدیَجــُة َو هذا أُمَُّک  َجدُّ
فاِطَمة«)۲(؛ اینها همــه منتظرند که علی به 

آنها ملحق بشود. 85/7/۲۱
۱( احزاب/۲۲.

۲( بحاراالنوار، ج۴۲، ص۲8۲.

 از لثه ی شــخص روزه داری خون زیادی خارج 
می شود، آیا روزه اش باطل می شــود؟ آیا برای 
او ریختن آب با ظرف بر سرش جایز است؟ ج: با 
خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل 
نمی شود. همچنین ریختن آب بر روی سر توسط 

ظرف و مانند آن به صّحت  روزه ضرر نمی رساند.
 آیا اگــر از دهان شــخص روزه دار خون بیاید، 
روزه اش باطل می شود؟ج: روزه به سبب آن باطل 
نمی شــود، ولی واجب اســت که از رسیدن خون به 

حلق جلوگیری کند.
حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه 
چیست؟ج: احتیاط واجب آن اســت که روزه دار از 
دودهای انواع دخانیات و نیــز مواد مخّدری که از راه 

بینی یا زیر زبان جذب می شود خودداری کند.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

در دنیای غرب و بخصوص در آمریکا و بعضی از کشــورهای اروپای شمالی معروف است 
که بنیان خانواده خیلی متزلزل است. چرا؟ علت این است که در آن جاها آزادی جنسی و 
بی بند و باری جنسی زیادتر است. وقتی بی عفتی رایج شد، یعنی مرد و زن این نیاز غریزی 
را در جایی دیگر غیر از خانواده، غیر از کانون خانواده، تأمین کردند، این کانون خانواده در 
واقع یک چیز بی معناست: یک چیز تحمیلی و تشریفاتی است. لذا از نظر عاطفی از هم جدا 

می شوند. حاال ظاهراً جدایی بینشان نیست اما به هم عالقه و دلبستگی ندارند . 80/۱۲/9 

آزادی جنسی، فروپاشی خانواده

تضاد بین ایمان و علم خنده آور است

ســالم وقت شــما بخیر ببخشــید یک 
پیشنهاد داشتم، قبال سر مقاله و یا یادداشت ها 
بصورت ویژه و جدا در کانال قرار می گرفت که 

مورد بهره برداری بسیاری قرار می گرفت
اگه امکان داره مجددا ایــن بخش رو به کانال 

اضافه کنید.
پاسخ: با سالم و با تشکر از توجه شما ان شاء ا... 

از این شماره روال سابق عملی خواهد شد.

سالم علیکم خداقوت
طاعاتتون مقبول حق تعالی ان شــاءا... بنده 
مسئول هیئت دانشــجویی دانشــگاه علوم 

پزشکی گیالن و مسئول پایگاه بسیج هستم
چطور میتونم درخواســت دریافت نشریه رو 

برای تشکالت داشته باشم؟
پاســخ: ســالم. همانطور که پیش از این 
در نشــریه تأکید کردیم تکثیــر و توزیع 
خــط حــزب ا... داوطلبانــه و خودجوش 
اســت. بدین نحو که بــرادران و خواهران 
از ســایت  را  نشــریه  فایــل  گرامــی 
کانال خــط حزب ا...: یا   KHAMENEI.IR 
دانلود،   telegram.me/khattehezbollah
به تعدادی که امــکان دارند تکثیر و در محل 
هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های 
مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع 

میکنند.

در وجود یک چنین آدمی، دیگر تضاد بین ســنت و مدرنیته حرف مفت است؛ تضاد بین 
ایمان و علم خنده آور است. این تضادهای قالبی و تضادهای دروغین - که به عنوان نظریه 
مطرح میشود و عده ای برای اینکه امتداد عملی آن برایشــان مهم است دنبال میکنند - 
اینها دیگر در وجود یک همچنین آدمی بی معنا است. هم علم هست، هم ایمان؛ هم سنت 

هست، هم تجدد؛ هم نظر هست، هم عمل؛ هم عشق هست، هم عقل. 89/4/2 
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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   

باید جهاد با نفس خود بکنید
باید توجه داشته باشــید که عالوه بر اینکه جهاد 
سازندگی می کنید، جهاد با نفس خودتان هم بکنید. 
اگر- خدای نخواسته- در این جهاد سازندگی یک 
کاری بشود که بر خالف مصلحت اسالم است، بر 

خالف مصلحت انقالب است، اســباب دلسردی 
مردم می شــود. خدای نخواســته، اگــر بعض از 
اشخاص غافل یکوقت یک عملی بکنند بر خالف 
مقررات دولت اسالمی، اینها جهاد نْفس نکرده اند 
و جهاد سازندگی شــان هم مفید نیست. باید شما 

آقایانی که یک همچو عمل بسیار شریفی را متکفل 
هستید و ارزنده است این عمل شما پیش اسالم، 
باید توجه بکنید که آن اخالق اســالمی که اخوت 
اسالمی است و برادری است و برابری است، این را 

مالحظه کنید. امام خمینی )ره(؛ 27 مرداد 1359

نماز جمعه تبیین حقایق است 

عمده ی ]هـدف [ در این قـرارگاه ]نماز جمعه[ 
تبیین اسـت؛ مسـئله ی تبیین. عمده ی هدف 
انبیـای الهـی تبییـن بـود؛ حقیقـت را بیـان 
کننـد؛ چـون آن چیـزی کـه موجـب میشـود 
انسـانها گمـراه بشـوند این اسـت کـه حقیقت 
را نمی شناسـند؛ عمـده ایـن اسـت. از ایـن 
قبیل هم هسـتند کـه حقیقـت را میداننـد اّما 
انـکار میکننـد، لکـن عمـده ی انحرافها ناشـی 
از ندانسـتن حقیقـت اسـت و انبیـای الهـی 
آمدنـد تا حقیقـت را بیـان کنند، واضـح کنند، 
ظاهـر کننـد، حّجـت را تمـام کننـد بر مـردم؛ 
مسـئله ی تبییـن ایـن اسـت. اَلُعلَمـاُء َوَرثَـُة 
االَنبیاء؛شـما میراث بـر انبیـا هسـتید، از جمله 

در ایـن قضّیـه؛ مسـئله ی تبییـن. 9۴/۱0/۱۴

این که ما هر روز پنج نوبت نماز می خوانیم 
و در هر نمازی هــم اقــاً در دو رکعتش 
می گوییم: »اهدنا الّصراط المستقیم«، برای 
همین است. انسان یک بار دعا می کند و برای 
مغفرت می گوید: »اهدنا الّصراط المستقیم«. 
مگر ما در شــبانه روز، برای مغفرت چه قدر 
باید دعا کنیم و در نماز چندیــن بار آن را 
تکرار نماییم؟ اما برای هدایت، شما هفده 
رکعت نماز واجب می خوانید. از این هفده 
رکعت، باید در ده رکعتش، »اهدنا الّصراط 
المســتقیم« بگوییــد. ایــن هدایت، چه 
هدایتی است؟ این برای آن است که ما در 
هر لحظه، به همین هدایت احتیاج داریم. 

اگــر االن هدایتمان کرد، یــک دقیقه ی 
دیگر،  بــاز همین هدایــت را می خواهیم. 
اگر یک دقیقــه ی دیگر هدایتمــان کرد، 
باز یک دقیقه ی دیگــرش، همین هدایت 
را می خواهیــم. مــا دایم در ســر دوراهی 
هستیم. در راه زندگی که می رویم، دایم در 
سر دوراهِی گفتن یا نگفتن، تصمیم گرفتن 
یا نگرفتن، این طوری گفتــن یا آن طوری 
گفتن قرار داریم. پس، دایم به هدایت الهی 
احتیاج داریم. تقوا، یعنی همین که مراقب 
باشیم، این راه مستقیم، این همه منشعبات 
دارد. مبادا یک جا اشــتباه کنیم و از یکی از 

منشعبات، راه بیفتیم و برویم. 69/8/13 

حزب ا...  این است

دائم به هدایت الهی احتیاج داریم مبطالت روزه  

انتشار بمناسبت 60/3/3۱ سالروز شهادت دکترمصطفی چمران

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

بـرای همیـن، جـوان مؤمـن انقالبـی، می بایسـت فعـال و مصلـح 
باشـد، نه صرفا منتقد و منفعـل. بنابراین نیروهای مؤمـن و انقالبی 
می بایسـت در کنش سیاسـی- اجتماعی خـود مـواردی را همواره 

در نظـر بگیرنـد کـه برخـی از مهم ترین آنها بدین شـرح اسـت:  
احساس مسئولیت

نخســتین عامل برانگیزاننده ی هر فرد، توجــه دادن او به نقش و 

مسئولیتی است که انتسابا یا اکتســابا به او محول شده است. برای 
به حاشــیه راندن یک جامعه تنها کافی است دشــمن بیرونی یا 
عملکرد درونی، افراد آن جامعه را به این باور برساند که عقیده، نظر 
و رفتارشان در زندگی شان بی اثر است، همین امر باعث می شود که 
دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت در آن ملت از بین برود و جامعه 
از پویایی و رشــد باز بماند. در حالی که »یک مبارزه ای است، وجود 

دارد، تمام نشــده، ممکن اســت حاالحاالها هم تمام نشود، ادامه 
داشته باشــد؛ در صفوف مقّدم این مبارزه باید خودتان را احساس 

کنید و قرار بدهید. 96/3/۱7«
نقادانه، اما طبیبانه

جوان آرمان گرا نباید نگاه نقادانه به مســائل را از دست بدهد، »نْفس 
این نگاه نّقادانه را مــن صددرصد تأیید میکنم. این نــگاه نّقادانه و 
دغدغه مند، از دانشجو و محیط دانشگاه نباید گرفته بشود. 96/3/۱7« 
اما در انتقاد هم باید توجه داشت که میان انتقاد جوان مؤمن انقالبی 
با ســایر جریان های سیاســی تفاوت و تمایز مهمی وجود دارد و آن 
تمایز در هدف و کارکرد انتقاد اســت. انتقاد جوان مؤمن، انتقاد برای 
ترمیم اســت نه تخریب، پس بــه موضوعات نــگاه "عالج جویانه" 
دارد: »نــوع برخورد بــا مشــکالت درون نظام، بایــد عالج جویانه 
 3  و طبیبانه باشــد. طبیــب، گاهی اوقــات به مریــض خودش

)( امیرالمؤمنین نسخه ی کوچک شده ی پیامبر اکرم  است | این شماره تقدیم   می شود به ساحت قدس و  واالی  امیرالمؤمنین امام المتقین علی

در باب زندگی امیرالمؤمنین )(، شــما یک اقیانوس را در نظر بگیرید. احاطه ی به همه ی ابعاد این اقیانوس، در یک نگاه که هیچ؛ در یک مطالعه ی طوالنی هم 
برای یک انسان میّسر نیست. از هر طرف که شما وارد میشوید، دنیایی از عظمت مشاهده میکنید؛ دریاهای گوناگون، اعماق ژرف، موجودات آبی گوناگون و متنّوع و 

اَشکال مختلف از حیات و عجایب دریا! اگر این بخش را رها کنید و از بخش دیگر این اقیانوس وارد شوید، باز همین داستان و همین ماجراست. 75/۱۱/۱۲
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پایانکاربهسودجبههخداییست

کمتر از یک ماه پیش، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا که برای 
شرکت در کنفرانس کشورهای عربی، اسالمی و آمریکا به ریاض سفر 
کرده بود، در ســخنان خود ایران را متهم به بی ثبات سازی در منطقه 

کرد و گفت: "نظام ایران مسئول بی ثباتی در خاورمیانه بوده و نظام این 
کشور تسلیحات سازمان های تروریستی را تأمین می کند." ده روز از 
 ۲ این کنفرانس نگذشته بود که ماجرای قطر آغاز شد  |ادامه در صفحه

مالک تصمیم گیری، منافع ملی است
این نشانه ی رحمت الهی است

بازخوانی  |  3

امیرالمؤمنین)( شهید عدالت

شرح حدیث  |  ۴

خانواده ایرانی   |  ۴

آزادی جنسی، فروپاشی خانواده

گزارش هفته

در شرایطی که منطقه آبستن تحوالت و تغییرات جدید است

مزار: نجف االشرفتاریخ شهادت: ۲۱ رمضان ۴0 قمری شهادت: بدست ابن ملجم مرادی

در آستانه ی چهل سالگی انقالب اسالمی، وظیفه ی جوان مؤمن انقالبی چیست؟ چگونه می بایست در عرصه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کند؟ نسبت او با ساختارها و وضعیت موجود چیست؟ تماشاچی یا بازیگر؟ فعال یا منفعل؟ منتقد یا 
حامی؟ تخریب یا ترمیم؟اینها سؤاالت مهمی است که به بخش عمده ای از آنان، رهبر انقالب در دیدار دانشجویی امسال خود پاسخ 
دادند. از نظر ایشان اگرچه نباید نگاه نقادانه نسبت به کاستیها و ضعفها را فراموش کرد اما اصل بر "سازندگی"و "کار کردن" در عرصه های مختلف 
استوار است. »من به همه ی آن هسته های فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و 

به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. 96/3/۱7«

ایام شهادت امیرمومنان،موالی متقیان 
علی)( تسلیت باد

تماشاچی نباشید
تبییـن نقش جـوان مؤمـن انقالبی از سـوی رهبـر انقالب
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  نشنال اینترست: 
ناتو عربی شکست خواهد خورد  

نشنال اینترسـت: درخواسـت رئیس جمهوری 
آمریـکا از کشـورهای منطقـه در سـفر اخیـر 
خـود به ریـاض بـر منـزوی کـردن ایـران، فقط 
توسـعه ی قـدرت ایـران را بـه دنبـال خواهـد 
داشـت. تحوالت اخیر نیز ثابـت می کند"ناتوی 
عربی" شکسـت خواهد خورد؛ ائتالف عربستان 
نیز محکوم به شکسـت اسـت. در عین اینکه دو 
قدرت بـزرگ یعنی چین و روسـیه دالیـل الزم 

برای همـکاری با ایـران را دارنـد. |  کیهـان |

  نبیه بری،  اولین و آخرین 
خط قرمز حزب ا... است

سـید حسـن نصـرا...، دبیـرکل حـزب ا... لبنان 
شـیخ نعیم قاسـم، معاونش را مکلف کـرد این 
پیـام اطمینان بخـش حـزب ا... را بـه نبیه بری، 
رییس مجلـس نمایندگان منتقـل کند که وی 
اولیـن و آخریـن خـط قرمز ایـن حزب اسـت. 
پیـش از او کسـی خـط قرمـز این حـزب نبوده 
و پس از وی نیـز نخواهد بود. هرکـس در لبنان 
رویای بیـرون کـردن نبیه بـری از معـادالت یا 
تضعیـف وی را در سـر می پرورانـد، در توهـم 
بـه سـر می بـرد و ایـن حـزب بـا وی به شـدت 

مقابلـه خواهد کـرد. |   خ صداوسـیما | 

  یعلون: عربستان یک دالر هم به فلسطینیان 
کمک نکرده است 

رژیـم  جنـگ  وزیـر  یعلـون،  موشـه 
کشـورهای  و  مـا  گفـت  صهیونیسـتی 
هسـتیم.  کشـتی  یـک  در  سـنی  عـرب 
عربسـتان سـعودی از دو سـال قبـل تاکنون 
فلسـطینیان  بـه  هـم  دالر  یـک  حتـی 

صداوسـیما| خ   | اسـت.  نکـرده  کمـک 

  افشاگری نخست وزیر سابق قطر از 
توطئه های ضدایرانی سعودی ها 

"حمد بن جاسـم آل ثانی"، نخسـت وزیر سـابق 
قطـر در گفت وگـو بـا یـک شـبکه ماهـواره ای 
کانادایـی اعتـراف کـرد: مـا در برخی حسـاب و 
کتاب هـای سیاسـی خـود در منطقـه اشـتباه 
کردیـم امـا ایـن کار را بـرای جلـب رضایـت 
]فـارس[  خلیـج  حاشـیه ی  در  برادرانمـان 
انجام دادیـم. عربسـتان از دسـتورات و اقدامات 
آمریکایی - اسـرائیلی در منطقه به منظـور آزار 
ایـران، حمایـت می کنـد و پـول زیـادی در این 
راه خـرج می کند. مـا در حمله ی غیرانسـانی به 
کشـور برادرمـان یعنی یمن؛ شـرکت داشـتیم 
امـا زمانی که از این مشـارکت پشـیمان شـدیم 
و خواسـتار توقـف جنگـی شـدیم کـه صرفـا 
خسـارت سیاسـی و میدانی بـه همـراه دارد، به 

دشـمن تبدیـل شـدیم. |  فـارس | 

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 86|  هفته  اول تیر 96 2    

این روزها را قدر بدانید. شبهای قدر را حقیقتاً قدر بدانید. قرآن صریحاً می فرماید: »خیر من الف شهر«؛ یک شب بهتر از هزار 
ماه است! این خیلی ارزش دارد. شبی است که مالئکه نازل می شوند. شبی است که روح نازل می شود. شبی است که خدای 
متعال آن را به عنوان سالم دانسته است. سالم، هم به معنی درود و تحّیت الهی بر انسانهاست، هم به معنای سالمتی، صلح و 
آرامش، صفا میان مردم، برای دل ها و جان ها و جسم ها و اجتماعات است. از لحاظ معنوی، چنین شبی است! شبهای قدر را 

76/10/26 قدر بدانید و برای مسائل کشور، مسائل خودتان، مسائل مسلمین و مسائل کشورهای اسالمی دعا کنید.

# دعای_شب_قدر                     
 

کلید
واژه

مالک تصمیم گیری، منافع ملی است

چندین روز بعد، حادثه ی تروریســتی در تهران که منجر به 
شهادت و مجروح شدن تعدادی از مردم عزیز کشورمان شد 
اتفاق افتاد و مشخص شد که عربســتان سعودی پشت آن 
قضیه بوده است. موضوعی که پیش از این، مرکز تحقیقاتی 
"گلوبال ریســرچ" از آن ســخن گفته و از برنامه ی آمریکا و 
عربستان برای تحریک به آشوب در داخل مناطق مرزی، ایجاد 
تهدیدهای تروریســتی در داخل ایران و تحریک به انقالب 

رنگی خبر داده بود.
کمی این طرف تر از قطر اما لشگر فاطمیون و  نیروهای جبهه ی 
مقاومت، پس از تالش گسترده توانستند با عبور از سد حمالت 
هوایی آمریکا، خود را به مرز عراق و ســوریه برسانند و با حاج 
قاسم بابت این پیروزی "نماز شــکر" بخوانند. از نظر میدانی 
پیشروی تا مرز ســوریه و عراق، به معنی اخراج کامل داعش 
از بخش شرقی موصل است. با رسیدن به مرز عراق و سوریه، 
قطع ارتباط نیروهای داعش با خاک سوریه برآورده خواهد شد. 
ابومهدی المهندس، از فرماندهان ارشد حشد الشعبی گفت: 
"اگر ایران نبود حشد الشعبی نمی توانست به آنچه امروزه به آن 

رسیده برسد و هرگز پیروزی ها رقم نمی خورد."
همه ی اینها بیانگر آن اســت که منطقه آبســتن تحوالت و 
تغییرات متعدد و جدیدی است و ما چاره ای نداریم جز آنکه، 
نســبت خود را با ایــن رخدادها، به صورت دقیق و درســت 
مشخص کنیم. 14 خرداد امسال، رهبر انقالب با طرح موضوع 
"عقالنیت" و چگونگی مواجهه با رخدادهای بین المللی چنین 
فرمودند: »بعضی عقالنّیت را در این می دانند و می گویند که 
چالش با قدرتها هزینه دارد -]البّته[ اشــتباه می کنند- بله، 
چالش هزینــه دارد، اّما ســازش هم هزینــه دارد... چالش 
اگر عقالئی باشــد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با 
اعتمادبه نفس باشــد، هزینه اش به مراتب کمتر از هزینه ی 

سازش است. 96/3/۱۴ « 
هشــت روز بعد، رهبر انقالب در دیدار کارگزاران و مسئوالن 
نظام، این موضوع را به زبانی دیگر، شــرح و بسط دادند: »اگر 

بخواهید فرصت ها و تهدیدها را به  معنای واقعی کلمه مدیریّت 
بکنید -چون هم فرصتهایی هست، هم تهدیدهایی هست؛ 
باید بتوان این فرصت ها و تهدیدها را درست مدیریّت کرد-... 
احتیاج داریم که اّوالً مالک های تصمیم گیری مان را مشّخص 
کنیم و آنها را درســت انتخاب کنیم، ثانیــاً از تجربه هایمان 

استفاده کنیم. 96/۴/۲۲« 
مالک تصمیم گیری از نظر رهبر انقالب، »منافع ملی« است 
اما »منافع ملّی آن وقتی منافع ملّی هستند که با هویّت ملّی 
ملّت ایران، با هویّت انقالبِی ملّت ایران در تعارض نباشند... َوااّل 
آنجایی که ما چیزی را به عنوان منافع ملّی در نظر می گیریم 
لکن هویّت ملّی را پایمال می کنیم، قطعاً اشــتباه کرده ایم. 
96/۴/۲۲« هویت ملی نیز از نظر رهبر انقالب، متشکل از سه 
عنصر اسالمی بودن، عمق تاریخی و انقالبی بودن است. پس 
هرگونه سیاستگذاری و تصمیم گیری در سیاست داخلی و 

خارجی می بایست مبتنی بر این سه عنصر باشد.
در کنار این سه عنصر، "تجربه های متراکم" ما در طول تاریخ 
معاصر، و البته تاریخ انقالب اســالمی، موضوعی اســت که 
می تواند چراغ راه آینده ی ما در اتخاذ بهترین تصمیم ها باشد. 
ماجرای برجام و ماجرای سوریه، دو تجربه ی ملموسی است 
که در پیش چشمان ما قرار دارد و دقت در آن می تواند کمک 
زیادی در تصمیم گیری درست داشته باشد. در برجام، مذاکره 
و در پاره ای از مواقع، »اعتماد به دشمن« را ترجیح داده شد و 
حاصل آن عدم برداشته شدن تحریم ها شد. در نقطه ی مقابل، 
در ماجرای ســوریه، وارد یک چالش عقالیی با برنامه ریزی 
و راهبرد درســت در دو حوزه ی سیاســی و نظامی شدیم و 
دو نتیجه ی مهم آن، "تأمین امنیت" کشور و افزایش "عمق 

راهبردی" ایران در منطقه و جهان شده است.
باری، ســازش و چالش هماره وجود دارد، مهم آن است که 
بتوان با مالک های درست و عقالیی، بهترین راه را انتخاب کرد 

که "بیشترین منفعت" را برای "مردم" به دنبال داشته باشد. 

مالک تصمیم گیری 

از نظر رهرب انقالب، 

»منافع ملی« است 

اما »منافع مّلی 

آن وقتی منافع مّلی 

هستند که با هوّیت 

مّلی مّلت ایران، با 

هوّیت انقالبِی مّلت 

ایران در تعارض 

نباشند... َواّل آنجایی 

که ما چیزی را 

به عنوان منافع مّلی 

در نظر می گیریم 

لکن هوّیت مّلی را 

پایامل می کنیم، قطعاً 

اشتباه کرده ایم. 

 » 96/4/22
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هفته سخن

این نشانه ی رحمت الهی است

امیرالمؤمنین پایه ی هدایت بود

از اول انقالب تا امروز در حوادث گوناگون، حوادثی که بعضی از آنها می توانست یک نظام را از جا بکند، می توانست یک 
کشور را دچار دریای طوفانی ای بکند که ندانند چه باید بکنند، برای این کشور پیش آمد، اما این کشتی استوار که متکی 
به ایمان ها، به اراده ، به دل نورانی شــما، به ذکر خدا متکی بود، در این طوفان های گوناگون اندک اضطرابی پیدا نکرد. 
این نشانه ی رحمت الهی است؛ این نشانه ی تفضالت خداوند به شما ملت عزیز است.مشمول تفضالت الهی شدن یک 
مسئله است، حفظ تفضالت و رحمت الهی یک مسئله ی دیگر است. مبادا به خودمان مغرور بشویم؛ مبادا وقتی دست 

88/3/29 کمک پروردگار را می بینیم، بگوئیم: »ما که مورد توجه پروردگار هستیم« و از وظایف مان غفلت کنیم.

امروز برای  دنیای اسالم روز مصیبت باری بود،   به خاطر تأثیراتی که شهادت امیرالمؤمنین گذاشت و محرومیتی که از آن حکومت 
عادالنه پیدا کرد، برای همه ی نسل های مســلمان و همه ی آزادگان عالم روز مصیبت باری است. آن قدر این حادثه بزرگ بود 
که بعد از آن که امیرالمؤمنین علیه السالم نزدیک طلوع فجر با ضربت »ابن ملجم« در مسجد مجروح گردید و خون مبارک آن 
حضرت روی صورت و محاسنش جاری شد، صدای منادی ای را شنیدند که فریاد می زد: »تهدمت وا...  ارکان الهدی«؛ یعنی 

پایه های بنای هدایت فروریخت. امیرالمؤمنین پایه هدایت بود. حقیقتاً بزرگترین مظلوم، امیرالمؤمنین بود. 82/8/23

بمناسبت شهادت امیرالمؤمنین

بازخوانی خطبه ی استقامت رهبر انقالب در نماز جمعه ی خرداد سال 88 در شرایطی که منطقه آبستن تحوالت و تغییرات جدید است
بازخوانی

انسان
۲50 ساله

شب قدر، فرصتی برای استغفار
در اهمیت شب قدر و لزوم مغتنم شمردن استغفار

شــب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی  استغفار و توبه

است. از خدای متعال عذرخواهی کنید. حال که 
خدای متعال به من و شما میدان داده است که به 
ســوی او برگردیم، طلب مغفرت کنیــم و از او 
معذرت بخواهیم، این کار را بکنیم، و ااّل روزی خواهد آمد 
که خدای متعال بــه مجرمین بفرمایــد: »الیؤذن لهم 
فیعتــذرون«. خــدای نکــرده در قیامت، به مــا اجازه 
عذرخواهی نخواهند داد. به مجرمین اجازه نمی دهند که 
زبان به عذرخواهی باز کنند؛ آنجا جای عذرخواهی نیست. 
اینجا که میدان هســت، اینجا که اجازه هست، اینجا که 
عذرخواهی برای شــما درجــه می آفرینــد، گناهان را  
می شوید و شما را پاک و نورانی می کند، از خدای متعال 
عذرخواهی کنید. اینجا که فرصت هست، خدا را متوّجه به 
خودتان و لطف خدا و نگاه محّبت الهی را متوّجه و شامل 
حال خودتان کنید. »فاذکرونی اذکرکم«؛ مرا به یاد آورید، 

تا من شما را به یاد آورم.
 در همان لحظه ای که شما دلتان را متوّجه خدای متعال 
و خدا را در دل خودتــان حاضر می کنید و بــه  یاد خدا 
می افتید، خدای متعال در همان لحظه، چشم لطف  و مهر 
و عطوفتش متوّجه شماست؛ دست لطف و بذل و بخشش 
او به سوی شما دراز است. خدا را به یاد خودتان بیندازید، و 
ااّل روزی خواهد رسید که خطاب الهی به سمت گناهکاران 
می آید که »انّا نسیناکم«؛ ما شــما را فراموش کردیم، ما 
شما را به دست فراموشی سپرده ایم، بروید! عرصه قیامت 

این گونه است.
امروز که خدای متعال اجازه داده اســت که شما به زاری، 

تّضرع و گریه بپردازید، دست ارادت به سوی او دراز کنید، 
اظهار محّبت نمایید و اشــک صفا و محّبت را از دل گرم 
خودتان به چشم هایتان جاری سازید. این فرصت را مغتنم 
بشمارید، و ااّل روزی هست که خدای متعال به مجرمین 
بفرماید: »التجأروا الیوم«؛ برویــد، زاری و تّضرع نکنید، 
فایده ای ندارد: »انّکم مّنا التنصرون«. این فرصت، فرصت 
زندگی و حیات است که برای بازگشت به خدا در اختیار 
من و شماست و بهترین فرصت ها ایامی از سال است که 
از جمله آنها ماه مبارک رمضان است و در میان ماه مبارک 

رمضان، شب قدر! 76/۱0/۱۲

 در هامن لحظه ای که 

شام دلتان را متوّجه 

خدای متعال و خدا را 

در دل خودتان حارض 

می کنید و به  یاد 

خدا می افتید، خدای 

متعال در هامن 

لحظه، چشم لطف 

و مهر و عطوفتش 

متوّجه شامست؛ 

دست لطف و بذل و 

بخشش او به سوی 

شام دراز است
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۱ هم ممکن اســت تشــر بزند، یک حرف 

تلخی هم بزنــد، اّما مقصــودش معالجه ی او 
است. 96/3/۱7« 
نا امیدی ممنوع

در فعالیت هــای اجتماعی- سیاســی همواره 
برای انجام اصالحات، موانــع و مقاومتهایی از 
ســوی وضعیت موجود وجود دارد. این موانع 
حتی ممکن اســت گاهی به شکســت و عدم 
موفقیت کارها و فعالیت ها بیانجامد، اما همه ی 
این مشکالت هم از جوان مؤمن انقالبی سلب 
مســئولیت نمی کند. عالوه بر این رهبر انقالب 
همواره بــر حفظ امید و دوری کــردن از یأس 
حاصل از شکســت توصیه می کنند: »مطلقاً 
بایستی اجازه ندهید که یأس و ناامیدی بر شما 
غالب بشود. اگر بنا باشد که انسان از شکستها 
مأیوس بشــود، ما صد بار باید در دوران مبارزه 
و صد بار باید در جنگ هشت ساله ی تحمیلی 
مأیوس میشــدیم، عقب نشــینی میکردیم... 
اگر بنا بود انسان با شکســت و با عقب نشینی 
مقطعی و مانند اینها مأیوس بشــود که هیچ 
چیز به سامان نمی رسید. نخیر! یأس به خاطر 
ناکامی هــای مقطعــی و موّقت، مطلقــاً در 

زندگی تان راه نداشته باشد. 96/3/۱7«
تخاطب واقعی

از مهم ترین آفت های عصر فعلی، بسنده کردن 
حضور در فضای مجازی اســت. جوانانی که از 
مسئولیت خود مطلع اند، هدف را می شناسند، 
اما فعالیت و نقش آفرینی شــان تنها در فضای 
مجازی اســت. مســئله ای که باعث می شود، 
افراد از فضای واقعی جامعه جدا شــوند و تنها 
به حلقه ها و گروه های هم نظر خود توجه کنند 
و آن را به تمام جامعه تعمیم دهند. اما »فضای 
مجازی چیز خوبی است، فرصتی است اّما کافی 
نیست. بعضی ها چسبیده اند به فضای مجازی 
برای اینکه پیامهایشــان را برسانند، این فایده 
ندارد؛ تخاطب واقعی الزم است، میزگرد الزم 
است، سخنرانی الزم اســت، نشریّه الزم است، 
بحثهای دونفره و سه نفره الزم است. 96/3/۱7« 
برای اثبات این ادعا، رهبر انقالب خاطره ای  از 
روش مواجهه ی با انحرافات را ذکر کردند: »هر 
هفته من میرفتم مسجد دانشگاه تهران نماز و 
سخنرانی و پاسخ به سؤاالت؛ و دانشجوها جمع 
میشدند، سؤال میکردند، ابهام داشتند، حرف 

میزدند، ما هم جواب می دادیم.96/3/۱7« 
از مجموع اینهاســت کــه می تــوان تمامی 
توصیه هــای رهبر انقالب را در راســتای لزوم 
ایفای نقش فعال و ســازنده ی جــوان مؤمن 
و انقالبــی، و چگونگی انجام آن دانســت. در 
حقیقت ایشــان بــا توضیح فضــای واقعی و 
مقدمات الزم برای پیــروزی گفتمان انقالب 
اسالمی، محیطی را ترسیم می کنند که جوان 

مؤمن انقالبی در آن نباید تماشاچی باشد.  

کمتر از یک ماه پیش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کشورهای عربی، اسالمی و آمریکا به ریاض سفر کرده 
بود، در سخنان خود ایران را متهم به بی ثبات سازی در منطقه کرد و گفت: "نظام ایران مســئول بی ثباتی در خاورمیانه بوده و نظام این کشور 
تسلیحات سازمان های تروریستی را تأمین می کند." ده روز از این کنفرانس نگذشــته بود که ماجرای قطر آغاز شد و عربستان و چند کشور 
دیگر، قطر را به بهانه ی حمایت از تروریســم تحریم کردند. یک روز بعد، ترامپ نیز به موافقان این تحریم پیوســت و  از آن حمایت کرد و اندکی بعدتر، در 
کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور رومانی گفت: "کشور قطر، متأسفانه از نظر تاریخی تأمین کننده ی مالی تروریسم در سطوح خیلی باال بوده است." 
گویا همه چیز در همان سفر ترامپ به عربستان برنامه ریزی شده بود و کشــوری که تا پیش از این، جزو شرکای همیشگی عربستان و آمریکا در حمایت از 

گروه های تروریستی در سوریه و منطقه بود، حاال تبدیل به دشمن شماره ی یک متحدین سابق خود شده بود.


