
سه ویژگی مهم انسان عاقل

»َعن أِبی الَحَســِن الرِّضا علیه السالم أنَُّه ُسِئَل َما 
الَعقُل؟« ]راوی[ ســؤال می کند که عقل 

چیست؟ انساِن عاقل چه جور رفتاری باید داشته 
باشد که عاقالنه محسوب بشــود؟ ]امام[ فرمود: 
ِة«، غم های خود را فرو ببرد.  ُع لِلُغصُّ »َفقاَل التََّجرُّ
اینجور نباشــد که اینجاوآنجا بنشــیند، غم های 
شخصی و ناراحتی های خودش را بیان کند، چون 
افشــای غم در واقع افشــای بخشــی از زندگی 
خصوصی انسان است. »َو ُمداَهَنُة األعداِء« یعنی شما 
با یکــی دشــمنی داریــد، یک مشــکل ملکی، 
همسایگی، احترامی یا شغلی دارید، کسی با شما 
دشــمنی ای دارد، حاال از روی حســادت است؛ یا 
تقصیر شماست یا تقصیر اوســت، باالخره با هم 
دشــمنی دارید، می فرماید با این سازش کن. این 
مداهنــه را تعمیم ندهد کســی بــه مداهنه ی با 
دشــمنان اصولی و فکری، دشــمنانی که با دین، 
استقالل و هویت شما معارضه می کنند، این شامل 
او نیست... »َو ُمداراُة األصِدقاِء«،)1( »مداراة« هم یعنی 
مالطفت کردن؛ کسانی که با شما دوست هستند، با 
اینها مدارا کنید، مدارا به معنای ظاهرسازی نیست، 
یعنی مالطفت کنید، رفتار خوب و خوش داشته 
باشــید، دوســتانتان را با رفتارِ خوش خودتان، از 

خودتان راضی نگه دارید. 96/2/24
1(أمالی شیخ صدوق، ص283.

س: آیا پس از فوت شوهر یا پس از طالق، رابطه 
محرمّیت بین عروس و پدر شوهر باقی می ماند یا 
خیر؟ج. محرمّیت ابدی است و پس از فوت شوهر 

یا پس از طالق باقی است.
س. پدر من پس از مرگ مادرم با خانمی ازدواج 
کرده است. من به این خانم محرم هستم، ولی 
آیا مادر این خانم نیز به من محرم می شــود یا 
خیر؟ج:در فرض سؤال مادر این خانم محرم شما 

نیست. 
س: با دخترى نامزد هستم خانواده ها هم در جریان 
هستند آیا می شود براى هم از طریق اینترنت پیام 
یا ایمیل بفرستیم؟ روابط ما تا چه حّدى شرعی 
است؟ )عقد یا صیغه هم به هیچ وجه فعالً ممکن 
نیست(.ج( باید از بیان مطالبی که محّرک شهوت و 

یا مناسب زن و شوهر شرعی باشد، اجتناب کنید.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

بعضی از کارهای خانه خیلی سخت است. بّچه داری از آن کارهای سخت است. شما هر 
کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشــد، در مقابِل بچه داری در واقع آسان است. 
بچه داری هنِر خیلی بزرگی اســت. مردها یک روز هم نمی توانند این کار را انجام دهند. 
زنها با دّقت، با حوصله و با ظرافــت این کاِر بزرگ را انجام می دهنــد. خدای متعال، در 
غریزه ی آنها این توان را قرار داده است. ولی همین بچه داری کار سختی است که انسان را 

فرسوده می کند و واقعاً از پا می اندازد.  74/8/22

مردها یک روز هم نمی توانند این کار را انجام دهند    

این ورزش را ادامه دهید
محســن اکبرى شــاهرودى:  آتش به اختیار 
بچه های پایگاه بســیج حزب ا... مســجد عسکریه 
شاهرود: 1. فراخوان استانی مقاله نویسی با موضوع 
"بسیج؛ راهکارهای جدید و عملی در تولید و اشتغال" 
2. برگزاری محفل "شب های نورانی با قرآن کریم" و 
تشکیل صندوق قرض الحسنه قرآنی در همین راستا. 
3. تبدیل منطقه تحت پوشش پایگاه به شهرک نمونه 
"آموزش در راســتای افزایش تولید و اشتغال" در 
راستای اجرای شعار امســال. ۵. تشکیل صندوق 
قرض الحسنه مردمی با وام های بدون سود. 6. خرید 
دسته جمعی مکانی برای مسجد منطقه و وقف آن 

جهت امور فرهنگی و عمرانی مسجد.
صادق: اجرای طرح نان مهربانی در نانوایی های 
شهرستان گناباد )مهرورزان پول نان را به نانوا داده و 
حواله مهربانی را در تابلو میگذارند .نیازمندان بن را از 
روي تابلو برداشته و به نانوا ارائه داده و به رایگان نان 

دریافت   مي کنند .(
مصباح :  برگزاری ســه فراخوان در سطح ملی، 
تحت عنــوان: آخرالزمان از منظر قــرآن، فراخوان 
مقاالت، آثــار ادبی و هنری بــا محوریت نقش امام 
حســین )( در مهدویت و امر ظهور ویژه اربعین 
حســینی)(، بخش دانشــگاهی دوازدهمین 
همایش بین المللی دکترین مهدویت، ایجاد سایت و 

کانال تلگرامی کانونهای مهدویت دانشجویی کشور.
خاکریز فرهنگــی : 1. برگزاری نمایشــگاه عفاف و 
حجاب در مدرسه دخترانه مقطع متوسطه بصورت 
)( خودجوش توسط بچه های مسجد شیخ صدوق

شهرستان بهبهان 2. پرداخت هزینه پخت یک روز 
نانوایی در محله های نیازمند و تشویق خّیرین شهر به 

این اقدام...به نیت شهدای همان محل
 : شما هم می توانید اقدامات آتش 
به اختیار خود را براى انتشار در نشریه براى ما ارسال 

کنید.

ورزش باسـتانی ورزش بسـیار خـوب و مهّمـی اسـت. ایـن ورزش را ادامـه دهیـد و 
پیـش بروید. شـاید کارهای دیگر و بیشـتری هسـت که می شـود آنهـا را انجـام داد؛ 
 تمرین کـرد و حّتی بـه ورزش باسـتانی افزود. فنونـی را بـه ورزش باسـتانِی معمول

 اضافه کنید. 74/10/26 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه اى(

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   

 بر همه ی ماست كه 
از غربزدگى بيرون بياييم  

اگــر مــا ايــن وابســتگيهاى معنــوى را، اين 
وابستگي هايى كه جوانهاى ما را و دانشگاه ما را و 
همه چيز ما را به صورت غربى درآورده بود، اينها 

را  اگــر برگردانديم به حال خــودش... مى توانيم 
يك ملت مستقل باشيم و يك ملت آزاد باشيم... 
و خودمان سرپاى خودمان بايســتيم ... و اما اگر 
چنانچه از اين معنا غفلت بشود و باز همان خياالت 
و همان بســاط غرب در اينجا باشــد، اميد اينكه 

بتوانيم ما مستقل باشيم و بتوانيم آزاد باشيم، آزاد 
فكر بكنيم، آزاد عمل بكنيم، اين اميد ديگر نيست.

بر همه ماست كه از اين غربزدگى بيرون بياييم؛ 
افكارمان را عوض بكنيم، اعمالمان را عوض بكنيم، 
وضعيت فرهنگمان عوض بشود. امام خمينى)ره(، 

پیام بزرگ نماز جمعه
فریب نخوردن از دشمن    

پیام بزرگ نماز جمعه در هر هفته، تقواست. تقوای خدا 
به این است که فریب دشمن را نخوریم و تسلیم تحمیل 
دشمن نشــویم. دشــمن می خواهد بین ما اختالف 
بیندازد. دشمن آرزو می کند که بین مسؤوالن اختالف 
باشد. دشــمن آرزو می کند که در ایران جنگ داخلی 
باشد. دشــمن نمی تواند ببیند که جمهوری اسالمی 
توانسته است این کشور را امن و آرام نگه دارد. 79/1/26 

وقتی که انسان
 تعّبد را رها  کند...   

مـن فرامـوش نمی کنـم آن  روزی را - 
سـال ها پیـش البّتـه- کـه شـنیدم یک 
مجموعـه ی دانشـجویی کـه خـب بـا 
مـا هـم مرتبـط بـود و خیلـی هـم گرم 
جلسه شـان  فـان  در  مثـًا  گیـرا،  و 
یک  چیـز خـاف شـرعی اتّفـاق افتاده؛ 
نگـران شـدم؛ نـه به خاطـر اینکـه اینها 
گنـاه کردند -که خـب آن البّتـه نگرانی 
داشـت- نگران شـدم از اینکـه راه اینها 
عـوض شـده و بعـد دیـدم همین جـور 
کاَن  »ثُـمَّ  واقعـاً  یعنـی  بـود.  هـم 
بُـوا  عاقَِبـَة الَّذیـَن اَسـآُؤا الّسـوای اَن َکذَّ
بِایـاِت اهلل »، وقتی کـه انسـان برطبـق 

تکلیـف عمـل نمی کنـد، تعّبـد را رهـا 
می کنـد، خـدای متعـال هدایتـش را از 

96/3/17 اومی گیـرد. 

حزب ا... این است

اجراى ورزشهاى باستانی در حضور رهبرانقالب در دهه هفتاد

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

ارتباط با نامحرم    

اگر ندیده بودیم،  می گفتیم افسانه است  |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید عباس دوران

ما در سـابقه ی این پایگاه کسـی مثـل شـهید عبـاس دوران را داریـم، کـه به خاطر ایمـان جان خـودش را آشـکار و صریح بر سـر یـک هدف گذاشـت. اگـر ماجرای 
شـهید دوران را در کتاب هـا خوانـده بودیم یا امـروز هر کس می خوانـد، احتمال می داد که افسـانه باشـد؛ اما مـا آن را با چشـم خودمان دیدیـم، که اگر ندیـده بودیم، 

می گفتیم افسـانه اسـت. اینها شـوخی نیسـت؛ اینها عظمت دارد؛ همـت انسـان ها این جور اسـت و ما بایسـتی در هر بخشـی همت کنیـم. 83/4/18
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استشهادى فلسطینی عاشق 
رهبر انقالب در قلب اسرائیل

1. در میان عرصه ها و ساحت های مختلف هنر، نگاه 
رهبر انقالب به ســینما، به دلیل اثرگذاری و قدرت 
خاص این رســانه، نگاه ویژه  ای است. »ســینما خیلی عنصر 
جذابی است، رســانه ی فوق العاده ای اســت، یعنی واقعاً االن 
هیچ چیزی مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری.« 92/9/19 بر 
همین مبنا، رهبر انقالب نقش خاصــی را در بیان حقیقت ها و 

واقعیت ها برای سینما و تولیدات سینمایی قائل هستند، زیرا 
این سینما است که می تواند با استفاده از ظرافت های بصری و 
زبان هنــری خود، مفاهیــم را به ذهن مخاطــب عصر حاضر 

منتقل کند.
2. اهمیت سینما در نظر رهبر انقالب آن اندازه زیاد است که از 
منظر ایشان، این رسانه می تواند به عنوان یک مبلغ اجتماعی 

بر آینده ی یک جامعــه و تخلق افراد حاضــر در آن جامعه به 
حســن اخالق یا رذائل اخالقی تأثیر گذار باشــد، تاجایی که 
ایشان خطاب به کارگردانان کشور می فرمایند: »شما می توانید 
ســازنده ی اخالق باشــید؛ عکســش هم ممکن است. شما 
می توانید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، 
سالمت، نجابت و همه ی چیزهایی که یک جامعه ی پیشرفته 
نیاز دارد، القاء کنید. می شــود هم به جای امید، نومیدی القاء 

کرد؛ می شود به جای شوق، رکود القاء کرد.« 8۵/3/23
3. به همین دلیل، رهبر انقالب در جلســه ی حل آسیب های 
اجتماعی، در بیــان این نکته  کــه باید حرف و عمل کشــور 
 3  یک سو و یک جهت باشد، سران و کارگزاران کشور را به 

پیشاهنگان دیروز، فاتحان امروز

نسبت جناح مؤمن فرهنگی با عرصه مهم سینما چیست؟

ششم تیرماه 60، طبق برنامه ی شنبه شب ها، رهبر انقالب که 
تازه از جبهه برگشته بودند، به مسجد ابوذر رفتند تا مانند همیشه 
جلسات فرهنگی و تبیینی خود را ادامه دهند. گروهک فرقان 
که پیش از این، تــرور مغزهای متفکر انقالب اســالمی را در 
دستور کار قرار داده و شهید مطهری را هم به شهادت رسانده 
بود، از فرصت حضور امام جمعه ی تهران در مسجد ابوذر برای 
ترور ایشان استفاده کرد. فرقان طراحی ترور خود را به صورت 
دقیق انجام داده بود، اما "مشیت الهی" جور دیگری رقم خورد. 
برای همین، علی رغم انجام شــدن ترور، رهبر انقالب، باوجود 

جراحت های شدید، زنده ماندند. 
36 سال بعد از آن روز، مستندی از تلویزیون به همین مناسبت 

پخش می شــود. در بخشــی از این مســتند، دوربین سمت 
کتابخانه ی این مسجد رفته و از کتاب های موجود در آن چند 
فریمی نشان می دهد. دست بر قضا، رهبر انقالب این بخش از 
مستند را می  بینند و همین هم انگیزه ای می شود برای ایشان، که 

تعدادی کتاب، به کتابخانه ی این مسجد اهدا کنند. 
چند روز بعد، نماینـده ای از طرف ایشـان، 115 جلد که شـامل 
42 عنـوان کتـاب بـود، همـراه بـا دسـتخطی از رهبـر انقالب، 
بـه ایـن مسـجد بـرده و تحویـل امـام جماعـت آن می دهنـد. 
کتاب هایـی که بیشـتر آنها جنبـه "دینـی" و "اخالقـی" دارند. 
کتاب هایـی نظیـر نهج البالغـه  )ترجمـه ی مرحـوم دشـتی(، 
میزان الحکمة، کیمیای سعادت، شرح گلشـن راز،  ارسار الصلوة، 

فیه مـا فیه و مجلـدات مختلـف اخـالق ربانـی حاج آقا مجتبی 
تهرانـی در بیـن آنهـا خودنمایی بیشـتری می کنند.

در این بین برخی کتاب ها نیز جنبــه ی فرهنگی و اجتماعی 
دارنــد، کتاب هایی مانند دریغ اســت ایران که ویران شــود، 
علل انحطاط تمدن هــا از دیدگاه قرآن، اصحاب امام حســن 
مجتبی)(، نقش وهابیت در ترویج خشونت و اسالم هراسی 
در دنیای کنونی و فرهنگ فارســی عمید. چنــد کتاب هم با 
موضوع دفاع مقدس در آنها به چشم می خورد، کتاب هایی چون 
رمز موفقیت در فرماندهی، سر دلبران، افالکی خاکی، بلندای 
نخل، بگو ببارد باران، شــهید از حرم تا به حرم، درد شیرین و 

خداحافظ دنیا.  

 هفته
زارش

گ

بار دیگر مسجد ابوذر...
سی و شش سال پس از ترور، اهداى یک هدیه فرهنگی از سوى رهبر انقالب

ن بار
 اولی

ر براى
شا

انت
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   ایرانی ها نقش آمریکا را در کودتاى
 28 مرداد فراموش نمی کنند 

شـورای  نشسـت  در  کننـدگان  شـرکت 
آتالنتیـک بـا اشـاره بـه دخالـت آمریـکا در 
کودتـای 28 مـرداد 1332 اذعـان کردنـد 
ایرانی هـا هیـچ گاه نقـش آمریـکا را در ایـن 
باربـارا  کـرد.  نخواهنـد  فرامـوش  کودتـا 
اسـالوین، مدیر برنامـه آینـده ایـران در این 
شـورا نیـز تأکیـد کرد مـا هنـوز می شـنویم 
از لـزوم تغییـر حکومـت در  کـه عـده ای 
ایـران صحبـت می کننـد و ایـن حـرف را ما 
از زبـان کسـانی می شـنویم کـه بـه دولـت 
ترامـپ نزدیـک هسـتند یـا دیگرانـی کـه 
خیلـی بی پـروا و بـدون فکـر کـردن دربـاره 
صحبـت  موضـوع  ایـن  از  آن  پیامدهـای 
می کننـد، موضوعـی کـه می توانـد بسـیار 

خطرنـاک باشـد. |    خ صداوسـیما|

  نسخه مقام سابق آمریکایی براى 
ایجاد ناامنی در ایران

رودی جولیانـی شـهردار سـابق نیویـورک 
در اظهاراتـی ضـد ایرانـی مدعی شـد: تغییر 
حکومـت در ایران راهـکار نظامی نـدارد. این 
موضوع فقـط با یک شـورش داخلـی محقق 
می شـود و تنهـا کاری کـه آمریـکا می توانـد 
انجـام دهـد، اعمـال تحریم هـای اقتصـادی 
نارضایتـی  تـا  اسـت  ایـران  علیـه  بیشـتر 
تغییـر حکومـت در  بیشـتر شـود.  مـردم 
ایـران نیازمنـد اقدامـی از داخـل این کشـور 
اسـت. دولت هـا چگونـه در شـوروی سـابق، 
لهسـتان و یا جمهـوری چک تغییـر کردند؟ 
هیچکـدام به کمـک ارتـش محقق نشـد.|   

| مهر 

   کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا
نظرسـنجی روزنامـه واشـنگتن نشـان داد 
رئیـس  ترامـپ  میـزان مقبولیـت دونالـد 
جمهـور آمریـکا شـش مـاه پـس از آغـاز 
ریاسـت جمهـوری اش بـه سـی و شـش 
درصد کاهـش یافت. بر اسـاس نظرسـنجی 
تلفنی که روزنامه واشـنگتن پسـت و شبکه 
ای بی سـی نیـوز از دهم تـا سـیزدهم ژوئیه 
از هـزار و یـک آمریکایـی بـه عمـل آوردند، 
میـزان رضایـت کلـی از ترامپ که حـدود 6 
ماه از ریاسـت جمهوریـش می گـذرد، از 42 
درصـد در مـاه آوریل بـه 36 درصـد کاهش 
یافتـه اسـت. میـزان نارضایتـی از وی با پنج 
درصـد افزایـش از مـاه آوریـل تاکنـون بـه 
58 درصـد رسـیده اسـت. بـه طـور کلـی، 
48 درصـد می گوینـد از عملکـرد ترامـپ به 
عنـوان رئیس جمهـور "بـه شـدت ناراضی" 

هسـتند.|   خ صداوسـیما|

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 91|  هفته  اول مرداد 96 2    

ما هرجا یک مدیریّت انقالبِی فّعاِل پُرتحّرک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهای ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقالبی، و 
بی تحّرک داشتیم؛ کارها یا متوّقف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله ای است که وجود دارد؛ یک اشکالی و یک ضعفی 
است که وجود دارد. ما بن بست نداریم؛ ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش برویم نداریم؛ ما میتوانیم پیش برویم، یک خرده بایستی 
به خودمان تحّرک ببخشیم. یکی از الزامات، مدیریّت کارآمد و متعّهد و متدیّن است. مسئوالن باالی کشور، برای بخشهایی که به تولید 

ارتباط پیدا میکند، مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط، با حال؛ مدیریّتهای عالقه مند، پُرانگیزه، قوی.    96/1/1

#مدیریت_انقالبی                     
 

کلید
واژه

استشهادى فلسطینی عاشق رهبر انقالب در قلب اسرائیل
روند تحوالت غرب آســیا بسیار شدت گرفته اســت. در عراق 
نیروهاى مردمی موسوم به حشدالشعبی، بزرگ ترین پیروزى یعنی 
آزادسازى موصل را کسب کردند و اکنون در نقاط دیگر به پیشروى 
ادامه می دهند. عملیات آزادسازى شــهر "تلعفر"، واقع در غرب استان نینوا نیز 

شروع شده و داعش تنها در چند نقطه ى محدود در عراق پنهان شده است. 
در سوریه نیز روند پیروزی های ارتش بسیار چشــمگیر است. در حالی که 
عملیات ُکردها با حمایت آمریکا در شهر رقه به خوبی پیش نمی رود، آن سوی 
جبهه، ارتش سوریه به سمت دیرالزور در حرکت و در ریف جنوب غربی رقه 
پیشروی های چشمگیری داشته است. این وضعیت باعث شده است تا حامیان 
تروریست ها به جنب وجوش بیفتند و سعی کنند تا مانع از کمک های ایران به 
سوریه شوند، چرا که شکست خود در سوریه را به دلیل حضور ایران می بینند. 
ژنرال "یاکوف عمیدرور"، مشاور پیشین امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در 
این مورد هشدار داد: "اسرائیل باید برای مقابله با حضور روزافزون تهران در 
سوریه، علیه نیروهای ایران و شبه نظامیان حزب ا... در این کشور، اقدام نظامی 
انجام دهد." "آویگدور لیبرمن"، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز ضمن ادعای 
تالش ایران برای استقرار دائم نیرو در خاک سوریه اعالم کرد: "ما اصرار داریم 
که هیچ ردی از حضور ایران در خاک سوریه باقی نماند و این مسئله باید در هر 

توافقی قرار بگیرد." 
اما شــاید یکی از مهم ترین اتفاقات اخیر، حوادث مسجداالقصی در هفته ی 
جاری بود که به دنبال آن، رژیم صهیونیستی برای اولین بار در 17سال گذشته 
مانع از برگزاری نماز جمعه در مسجداالقصی شــد. مبارزان فلسطینی، روز 
جمعه در عملیاتی استشهادی در مسجداالقصی، چند نظامی صهیونیستی را 
به هالکت رساندند. در این عملیات استشهادی سه تن از مبارزان فلسطینی نیز 
به شهادت رسیدند. این عملیات را شاید بتوان به نوعی ادامه ی حرکات جدید 
فلسطینیان موسوم به "انتفاضه ی چاقو" دانست که از سپتامبر 2015،  موجب 

هالکت 43 اسرائیلی شده است. 
بدون شک این عملیات استشــهادی دارای پیام های مختلفی است. یکی از 
مهم ترین پیام ها آنکه عملیات استشهادی اخیر ثابت کرد که انتفاضه ی ملت 
فلسطین به رغم تصور برخی از گروه های فلسطینی که راه سازش را در پیش 
گرفته اند، همچنان گزینه ی مقاومت و رویارویی با رژیم اشغالگر را در پیش 
گرفته اند. شوربختانه آنکه محمود عباس بالفاصله بعد از این حادثه، در تماس 
تلفنی با نتانیاهو، آنگونه که گاردین نقل کرده، این ماجرا را محکوم کرده و به او 

تسلیت گفته است. 
پیش از این، رهبر انقالب در جریان نبرد 51 روزه، بر ضرورت »تسلیح کرانه ی 
باختری« تأکید کرده و فرموده بودند: »رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده 
است که باید مقاومت خلع سالح بشود... ما عرض می کنیم به عکس، همه ی 
دنیا و به خصوص دنیای اســالم، موظفند هرچــه می توانند به تجهیز ملت 
فلسطین کمک کنند.« 93/۵/7 این موضوع بالفاصله با استقبال گروه های 
مقاومت فلسطینی مواجه شــد به طوری که "رمضان عبدا..."، دبیرکل جهاد 

اسالمی فلســطین در دیدار با رهبر انقالب، بیان این مسأله را موجب تقویت 
روحیه و توان مضاعف مجاهدان دانسته بود. 

نکته ی جالب توجه اینکه یکی از شهدای روز جمعه، جوانی است فلسطینی و 
اهل تسنن، به نام "محمد احمد جبارین"، او چند روز قبل از شهادتش، عکسی 
از رهبر انقالب در حال افطار در ماه رمضان را در صفحه ی شخصی خود در یکی 
از شبکه های اجتماعی منتشر کرد و در مقایسه با سفره ی اشرافی و تجمالتی 
برخی از سیاستمداران سعودی، آنها را به باد انتقاد گرفته و مسرفین را برادران 
شیطان خطاب کرده بود. شهید جبارین همچنین در عکس دیگری، به پوشش 
ساده ی رهبر انقالب اشــاره کرده بود و آن را ارزشمندتر از تمام ساختارها و 

دارایی های عربستان دانسته بود. 
با توجه به تحوالت اخیر به نظر می رسد نتیجه و برآیند تمام حوادث منطقه 
حاکی از آن است که در حال حاضر محور مقاومت، در جبهه های پیش رو، 
دست برتر را داشته است. امروز مقاومت خود را نه تنها  به بلندی های جوالن 
از ســمت ســوریه نزدیک کرده، بلکه درون کرانه باختری هم  شعله های 
انتفاضه در حال گرم تر شدن است.از طرف دیگر مهم ترین نیروی پیاده نظام 
آنها یعنی گروهک تروریستی داعش، تقریبا کارش رو به اتمام است. اختالف 
برخی کشورهای عربی که روزگاری در دشمنی با محور مقاومت هم پیمان 
بودند نیز مزید بر علت شده و موجب شده تا محور مقاومت از قدرت بیشتری 

برخوردار شود. 
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هفته سخن

چه خواهند گفت، براى امام مطرح نبود

بیایید اینها را زنده و احیا کنید

می بینید آنچه که امام می کند در دل ها جا باز می کند، این مردمی که هشت ســال گفته بودند جنگ جنگ، امام 
عزیزمان آن وقتی که مصلحت دانست قطعنامه را قبول کرد گفت نه آتش بس، مالحظه نکرد که حاال من هفته ی 
قبل یا ده روز قبل یا یک ماه قبل، خود من چی گفتم نه تکلیف این است مصلحت اسالم این است، کی چه خواهد 
گفت برای امام مطرح نیســت و چون برای خدا کار می کند خــدا هم برای او همه ی مقدمــات را فراهم می آورد، 
»من کان هلل کان اهلل له« دلهای مردم مجذوب ســخن امام می شــود. همان مردمی که تا دیروز شعار می دادند به 
جنگ جنگ آنچنان صداقت و صراحت و خلوص امام در دلهای آنها کارگر می شود که آنها بر می گردند راهپیمایی 

می کنند شعار می دهند که نخیر امروز باید آتش بس باشد؛ این نشانه ی خلوص است.. 68/1/11

دنبال ورزش هایی بگردید که بومی ماســت و مردم از آنها خبر ندارند. مثالً من ورزش چوگان را دیده ام. یک ورزش ایرانی 
است. االن هم در دنیا معمول اســت، چوگان بازی میکنند. ولی ما اصالً بازی چوگان را بلد نیستیم. اصالً نمیدانیم چوگان 
چیست! بیایید اینها را احیا و زنده کنید؛ چون جزو فرهنگ شما و اصالً جزو ملیت شماست. ما فقط برای برنامه های تشریفاتی، 
نمونه هایی از زنگ و ضرب را در تلویزیون نشان میدهیم؛ یا فالن مســافر می آید، او را به فالن باشگاه در یک گوشه ی گود 

75/10/8 منحوس قدیمی میبریم و به او نشان میدهیم! لزومی ندارد. بیایید اینها را زنده و احیا کنید. اینها احتیاج به کار دارد. 

به مناسبت سالروز تصویب قطعنامه ی 598

روایترهبرانقالبازداعیهیامامتامامانومعنایآن

بهمناسبتسالروزفرهنگپهلوانیوورزشزورخانهایپیش برنده ی کارها و بن بست شکن

پیشرفت جبهه مقاومت از بلندی های جوالن تا مسجداالقصی
بازخوانی

مطالبه 
رهبرى

هدف اصلی حرکت امام صادق)( چه بود؟

حاکمیـت دیـن، هـدف مهـم همـه ی ادیـان  سان 2۵0 ساله
ان

اسـت؛ »لیقوم الناس بالقسـط«. اصـال ائمه ی ما 
)( تمـام زجـر و مصیبتشـان بـه خاطـر این 
بود کـه دنبـال حاکمیـت الهـی بودنـد؛ و اال اگر 
امام صـادق و امـام باقر )( یک گوشـه می نشسـتند و 
چنـد نفـر دور خودشـان جمـع می کردنـد و فقـط یک 
مسـاله ی شـرعی می گفتنـد، کسـی بـه آن هـا کاری 
نداشـت. خـود امـام صـادق در یـک حدیـث می فرماید: 
»هذا ابـو حنیفه لـه اصحـاب و هذا الحسـن البصـری له 
اصحـاب«؛ ابـو حنیفـه اصحـاب دارد، حسـن بصـری 
اصحـاب دارد. پـس، چـرا بـه آن هـا کاری ندارنـد؟ چون 
می دانند که آن حضـرت داعیـه ی امامـت دارد؛ اما آن ها 
داعیه ی امامت نداشـتند. این هـا امام زمان را کـه هارون، 
منصـور و عبد الملـک بـود، قبـول داشـتند. کسـی کـه 

ادعای امامـت داشـت، او همیـن امـام مظلـوم و عزیز ما 
بود؛ یعنـی واضح بـود. البته گاهـی در مقابـل خلفا تقیه 
می کردنـد، امـا معلوم بـود که داعیـه ی امامت داشـتند. 
شـیعیان آنان در همه جا تعبیر ایـن معنـا را می کردند... 
در راه ایـن داعیـه، ائمـه ی ما کشـته شـدند، یا بـه زندان 
رفتنـد. امامـت یعنی چـه؟ آیا یعنـی همین که مسـئله 
بگویی، و دنیـا را دیگـری اداره کند؟ هیچ مسـلمانی این 
را قائل نیسـت؛ چطـور من و شـمای شـیعه می توانیم به 
ایـن معنـا قائل باشـیم؟ امـام صـادق دنبـال امامـت بود 
یعنی ریاسـت دیـن و دنیا منتها شـرایط جـور نمی آمد؛ 
امـا ادعـا کـه بـود. بـرای خاطـر همیـن ادعـا هـم آن 
بزرگـواران را کشـتند. پس، ایـن معنـای حاکمیت دین 
اسـت کـه پیامبـران برایـش مجاهـدت کردنـد، و ائمـه 

برایش کشته شدند. 70/۵/30

 امامت یعنی چه؟ 

آیا یعنی همین که 

مسئله بگویی، و 

دنیا را دیگری اداره 

کند؟ هیچ مسلامنی 

این را قائل نیست؛ 

چطور من و شامی 

شیعه می توانیم 

به این معنا قائل 

باشیم؟ امام صادق 

دنبال امامت بود 

یعنی ریاست دین 

و دنیا منتها رشایط 

جور منی آمد؛ اما 

ادعا که بود.
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1  نقــش مهــم ســینما در جلوگیری 

یا ترویــج آســیب های اجتماعــی متوجه 
می ســازند و نارضایتــی ضمنــی خــود 
اعــالم می دارنــد:  فعلــی  فضــای  از   را 
  »وقتــی کــه مــا در جشــنواره فجرمان 
فیلم هایی نشــان داده می شــود کــه اصاًل 
ســوق می دهد مردم را به سمت این مفاسد 
اجتماعــی، در واقع فرهنگســازی ضد این 
جهت را داریم انجام می دهیم؛ باید مراقبت 

بشود، باید به اینها توجه بشود.« 9۵/2/11
4. در مقابل این جریان، به منظور پیشرفت و 
سالمت اخالق کشور، رهبر انقالب تولید آثار 
فاخر و پیش روی فرهنگی را توصیه می کنند: 
»بایستی ان شاءالّل کارهای شــما از لحاظ 
کیفیت و از لحاظ کمّیت بر سینمای کشور 
غلبه کند. سینمای کشور وضع خوبی ندارد... 
همتتان را هم در ساخت فیلم باال ببرید. اصاًل 
همت کنید سالی بیســت تا فیلم باکیفیت 
بســازید؛9۵/8/19 این بیانات نشان از لزوم 
توجه دوباره و ورود هرچه بیش تر نیروهای 
جوان و مؤمن و متخصص انقالبی به عرصه ی 
هنرهای تصویری و سینما، با توجه به خالء 
موجود در کشور دارد. راهی که البته سال ها 
قبل افرادی مانند شــهید آوینــی و مرحوم 
سلحشور و مرحوم کاسه ساز آغاز کردند: »در 
زمینه های فرهنگی ]هم[ کاری که شــهید 
آوینی پیشاهنگش بود و در این اواخر ]هم[ 
مرحوم سلحشــور -که اینها پیشــروان کار 
انقالبی در این کشــورند- اینها را باید ترویج 
کرد، اینها را باید تقدیر کرد و نام اینها را باید 
گرامی داشت. کار انقالبی این است.« 9۵/1/1 
۵. ایــن راه، راه همان جوانانی اســت که در 
ابتــدای انقالب، پــا به عرصــه ی مبارزه ی 
فرهنگی گذاشــتند و عمر خــود را در این 
راه صرف کردند. امروز نیز نیاز اســت تا بار 
دیگر جوانانی مؤمن، متخصص و انقالبی به 
عرصه ی هنرهای تصویری و سینمای کشور 
ورود کنند. موضوعی که رهبر انقالب نیز در 
دیدار با جمعی از اهالی هنر بدان اشاره کرده 
و فرمودند: »ساختن آدم ها مهم تر از ساختن 
فیلم ها است؛ این خیلی مهم است... در داخل 
مجموعه ی شما باید آدم هایی باشند بتوانند 
درست کنند. حاال شما بگویید االن نداریم، 
خیلی خب، دو تا، ســه تا فیلــم را بگذارید 
خراب کند، فیلم چهارمش خوب خواهد شد 
دیگر. یعنی من اصرار دارم بر اینکه شــما به 
قول خودتان کادرســازی کنید.«9۵/8/19 
جریان مؤمن و انقالبــی، در دهه ی چهارم 
انقالب اســالمی، ضــرورت دارد تــا مانند 
پیشــاهنگانی چــون آوینی و سلحشــور ، 
قله های فتح نشــده ی این عرصــه ی مهم 

هنری را فتح کند.  


