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برای بچه ها در روســتای یکه توت اســتان 
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پرواز : برگزاری کالس آموزش فتوشاپ 
مخصوص نیروهای انقالبی جهــت توانمند 

سازی آنان در امور فرهنگی فضای سایبر
رضوان : برگــزاری کارگاه های تربیتی و 

تفریحی برای دختران ۷تا۱۲سال
 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

محمـد حسـین دانشـوند | شـیراز | 
حوزه خاتم االنبیا : 6عدد 

بهارلو : 5000 نسخه در غالب 45 گروه توزیع
ایزدی : ۲00 الی 3000 نسخه اصفهان
نوروزی | بروجرد : توزیع ۱000 نسخه
به نشان |  همدان : توزیع ۱000 نسخه

روز عرفه را با غفلت نگذرانیم

ماه مبارک ذیحّجه، ماه مهّمی است، 
قدر بدانیم. بجز عید شریف غدیر و عید 
مبارک قربان، آنچه در این مــاه -غیر از این دو 
مناسبت- مهم است، مناسبت عرفه است؛ روز 
عرفه را قدر بدانید؛ خــود را برای ورود به درگاه 
خشــوع در مقابل پروردگار آمــاده کنیم. روز 
بزرگی است روز عرفه. ما دچار غبارگرفتگی و 
زنگ زدگی در دل هایمان می شــویم؛ تضّرع، 
خشوع، ذکر، توّسل، این زنگ ها را و این غبارها را 
می زدایــد و روزهای مشــّخصی، فرصت های 
برتری برای ایــن زنگ زدایــی و رنگ زدایی و 
غبارروبی هست که از جمله ی برتریِن آنها عرفه 
اســت. روز عرفه را قدر بدانید. از ظهر عرفه تا 
غروب عرفه ساعات مهّمی است؛ لحظه لحظه ی 
این ساعات مثل اکسیر، مثل کیمیا حائز اهّمّیت 
اســت؛ اینها را با غفلت نگذرانیم. یک نمونه ]از 
اعمال[، این دعای عجیب امام حسین )( در 
عرفه اســت که مظهر خشــوع و تذلّل و ذکر و 
مظهر ابتهــال در مقابل پروردگار اســت. یک 
نمونــه ی دیگر دعــای امام ســجاد )( در 
صحیفه ی سّجادیّه است. اینها را با تأّمل و با تفّکر 

94/6/25   س: چنانچــه حضرت عالی اســتحضار بخوانید؛ این توشه ی شما است.
دارند غرب بــه ویژه آمریکا بــا آغاز هزاره 
سوم میالدی عزم خود را با هدف ایجاد فتنه 
انگیزی در میان مســلمانان و تجسم چهره 
خشونت بار از اســالم و مسلمین جزم کرده 
است، از اینرو لزوم وحدت امت اسالمی بیش 
از هرزمان دیگری ضــرورت می یابد. حال 
با وجود ادله متقن حاکــم بر وجوب وحدت 
مسلمین نظر حضرت عالی در خصوص اطالق 
امت اسالمی بر اتباع مذاهب دیگر اسالمی 
اعم از فــرق چهارگانه اهل ســنت، زیدیه، 
ظاهریه، اباضیه و دیگران که اصول دین مبین 
را معقدند  چیست؟ آیا تکفیر فرق مزبور جایز 
اســت یا خیر؟ و اصوالً حدود تکفیر در عصر 

حاضر چگونه است؟
ج: فرق اسالمی همگی امت اسالمی محسوب 
و از تمامی مزایای اسالمی برخوردارند و تفرقه 
بین طوائف مســلمین و عالوه بر آنکه خالف 
تعلیمات قرآن کریم و ســنت رسول گرامی 
اسالم)( است، موجب تضعیف مسلمین و 
سوژه بدست دشمنان اسالم دادن است، فلذا 

به هیچ وجه جایز نیست.

اخالق درس

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

تریبون      حزب ا...

یکی از وظایـف مهم زن، عبـارت از این اسـت کـه فرزنـد را با عواطـف، با تربیـت صحیح، 
بـا دل دادن و رعایـت و دقـت، آنچنان بار بیـاورد کـه این موجود انسـانی چه دختـر و چه 
پسـر وقتی که بزرگ شـد، از لحاظ روحی یک انسـان سـالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، 
بدون احسـاس ذلت و بـدون بدبختی ها و فالکت هـا و بالیایی کـه امروز نسـل های جوان 

و نوجوانان غربـی در اروپا و آمریکا بـه آن گرفتارند، بـار آمده باشـد.  75/12/20

فرزند را با عواطف و بدون عقده تربیت کنید

این دولت برای دنیای اسالم مغتنم است 
سیاست استکبار در قبال سوریه این اســت که بنشــینند، بیرون از اراده ی ملّت، 
این دولتی را و این ملّتی را که شــناخته شده است که در مقابله ی با صهیونیست ها 
قرص و محکم ایستاده -که هم رئیس جمهور فعلی]بشار اسد[، هم رئیس جمهور 
قبلی]حافظ اسد[، صریحاً در مقابل رژیم جعلی صهیونیستی ایستاده بودند- بگویند 
این دولت نباشد. ما می گوییم نه، دولتی که شعارش، هدفش و نّیتش ایستادگی در 

مقابل صهیونیست ها است، این دولت برای دنیای اسالم مغتنم است. 94/4/27
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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:                     ۱000۱0۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

در این اجتماع عظیم الهی به 
مشکالت مسلمین پرداخته شود  

باید در این اجتماع عظیم الهی که هیچ قدرتی 
جز قدرت ال یزال خداوند نمی تواند آن را فراهم 
کند، مسلمانان به بررســی مشکالت عمومی 

مســلمین پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت 
همگانی کوشــش کنند. یکــی از بزرگترین و 
اساسی ترین مشکالت، عدم اتحاد بین مسلمین 
است که بعضی از به اصطالح سران کشورهای 
اسالمی منشا آن می باشند که مع االسف برای 

رفع آن تا کنون اقدام چشمگیری نشده است،...و 
هرگاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته 
می شود، با تمام نیرو به مخالفت برمی خیزند و 

بذر خالف می افشانند.  
امام خمینی )ره( 15 شهریور 1360

باید قدر مساجد را بدانیم

باید قدر مســاجد را دانســت. باید در 
مســاجد حضور پیدا کرد. بحمدا... به 
برکت انقالب در این سال های اخیر، این معنا زیاد 
شده و کیفّیت پیدا کرده است. همه شنیدید که 
امســال در ایام اعتکاف در ماه مبارک رجب، در 
بسیاری از مساجد سراسر کشور، جوانان ما، زنان 
و مردان از قشرها و سنین مختلف، رفتند و در 
مسجد ماندند؛ ســه روز روزه گرفتند و با خدا 
مأنوس شدند. بعد از آن هم با گریه و اشک و آه، 
مسجد را وداع گفتند و بیرون آمدند، تا برای سال 
آینده آماده شــوند. عزیزان من! این برای یک 
جامعه، عالمت خوبی است. »الذین ان مّکنا هم 
فیاالرض اقاموا الصلوة«)1(، عالمت یک حکومت 
الهی، عالمت یــک حرکت صحیــح و دارای 
جهت گیری صحیح است. این را جّدی بگیرید و 

تقویت کنید. 75/10/19
1( حج: 41

نظام اســامی حرف هــای زیــادی دارد؛ 
حرف های تازه ی زیادی دارد- و در دهه های 
آینده، نیروی انســانی ما، نیرویی که امروز 
شما دارید تربیت می کنید، با هّمت خود، با 
عزم خود، با سواد خود و دانشی که آموخته، 
با روحّیاتی که به او داده شده، خواهد توانست 
این حصار وابستگی و تعطیل و مانند اینها 
را بشــکند و واقعاً یک حرکــت به معنای 
واقعی بکند و ایران و ایرانی در جایگاه واقعی 
خودش قرار بگیرد؛ یا این خواهد شــد، یا 
خدای نکرده، وارد یک دوران تحقیرشدگی 
طوالنی دیگری خواهد شد، اگر چنانچه این 
خصوصّیات را نیروی انسانی ما نداشته باشد؛ 
اگر نیروی انسانی ما وابسته اندیشید، وابسته 

حرکت کرد، از وابستگی خوشش آمد، قدر 
استقال را ندانست، قدر اسام و ارزش های 
اسامی را ندانست، به خودش بی اعتماد بود 
-اگر این جور بود- آن وقت ما وارد یک داالن 
تاریک طوالنی دیگری خواهیم شــد، مثل 
همین دورانی که در زیرســلطه ی غرب از 
اندکی قبل از مشروطه تا قبل از انقاب قرار 
داشــتیم که با زحمت زیاد و با تاش زیاد، 
توانســتیم خودمان را به یک نحوی نجات 
بدهیم؛ باز وارد همان فرآیند تلخ دشــوار 
گذشته خواهیم بود. این بســتگی دارد به 
اینکه شــما امروز این دانشجو را چه جوری 
پرورش بدهید. بنابراین پرورش دانشجو به 

نظر من خیلی مهم است.    96/3/31

دیدار رهبر انقالب با حافظ اسد ریاست جمهوری وقت سوریه
انتشار به مناسبت سالروز اولین سفر خارجی آیت ا... خامنه ای به عنوان رئیس جمهور | 15شهریور 1363

ایـرانی خانواده

احکام وحدت

حصار  وابستگی و تعطیلی را بشکنید 
حزب ا... این است

تراز مسجد

نام این سردار،  دل ها را به سمت خود جذب می کند   |  این شماره تقدیم می شود به روح  پرفتوح سردارشهید  رئیس علی دلواری

نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس علی دلواری از نام هایی است که همیشه دل های مؤمن را که آشنائی به وضع او و مبارزات او داشته اند، در سراسر 
این کشور به خود جذب می کرده است. و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقالب، این نامی که سعی می شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند، بر سر 

89/4/5 زبان ها افتاد؛ او را شناختند، شخصیت او را ستودند، مظلومیت و شهادت مظلومانه ی او را همه دانستند و فهمیدند. 
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راهبرد  اقتصادی رهبر انقالب برای حل مشکل اقتصادی کشور 

روایت تاریخی   |  3گزارش هفته  |  2

ابتکار امام خمینی برای نگارش پیام حج،16 سال پیش از پیروزی انقالب

از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی دشــمنان مردم 
ایران از اتمام انقالب ســخن می رانند و »این جنگ 
روانی از اولیــن روزهای انقالب تا امروز... همچنــان ادامه دارد. 
گاهی می گفتند این انقالب تا دو ماه دیگر بیشتر نمی ماند، گاهی 
می گفتند تا دو سال دیگر بیشتر نمی ماند«87/3/14 این توهم و 
پیش گویی غلط، علی رغم برنامه های دشــمن برای فروپاشی 
انقالب، به دلیل نشناختن مردم ایران و ماهیت انقالب اسالمی و 
نیز تعمیم تجربه ی برخی انقالب های بزرگ دنیا به انقالب ایران 
بود. چراکه »انقالب یک جریان اســت، یک حادثه نیست، لکن 
این جریان در بســیاری از جاها در وسط راه متوقف می شود. به 
تاریخ انقالب های گوناگون، انقالب های بزرگ نگاه کنید؛ وسط 
راه متوقف می شوند. یک عده ای به یک پیروزی می رسند، دل 
خوش می کنند، از مردم فرامــوش می کنند، مردم یواش یواش 

صحنه را رها می کنند؛ تمام می شود.«87/3/14

انقالب تمام و امام فراموش شد!
اما عده ای هم با توجه به همین تحلیل ها و محاســبات خطا و 
غلط، »ناگهــان هیجان زده شــدند، اعالم کردنــد که انقالب 
تمام شد، انقالب ُمرد، امام فراموش شــد.« 86/11/28 از همین 
رو پیام های متعددی از این جریان، »مرتّــب به مغز مردم وارد 
می شود که انقالب تمام شد، انقالب بیخود است و اصاًل انقالب 
غلط است! آنها معنای انقالب را تحریف می کنند و انقالب را به 
معنای یک شورش کور، حرکت خشن و بی هدف معنا می کنند 
و می گویند غلط بود، درســت نبود و اصاًل دوران انقالب ها تمام 
شده اســت.« 81/11/15 اما »انقالب یعنی تغییر بنیادیِن همه ی 
نهادهای اصلی زندگی جامعه؛ تغییــر بنیادیِن آنچه غلط و کج 
و نابجاست، به آنچه صحیح و مستقیم و بجاســت... این امری 
است که بتدریج و در طول زمان با تالش و مجاهدت دائمی انجام 
می گیرد؛ مشروط بر این که روح و خواست و ضرورت انقالب در 

مردم باقی بماند.« 81/11/15
به عبارت دیگر، انقالب »یک ضرورت است، تمام نشده و وظیفه ی 
انقالبی بــر دوش همــه وجــود دارد.« 81/11/15 به همین دلیل 
همان طور که در دوران اختناق رژیم شاهنشاهی »فکر می کردیم 
باید مبارزه کنیم، امروز هم فکر می کنم باید مبارزه کنیم. ما برای 
مبارزه ایم«82/9/26 »باید مبــارزه کرد؛ بدون مبارزه هیچ چیز به 
دســت نمی آید... البّته معنای مبارزه، ]گفتِن[ »زنده باد مرده باد 
نیســت«96/6/6 »شــکل، عرصه و ابعاد این مبارزه تفاوت کرده 
و مبارزه پیچیده تر و سخت تر شده اســت؛ خوِن دل این مبارزه از 

3 خوِن دل مبارزه ی دوران ستمشاهی بیشتر است.« 82/9/26 

امروز بــرای ادامه انقالب به مجاهدت و متشــّکل شــدن نیاز مندیم

حاشیه نگاری خط حزب اهلل از دیدار صریح 
و بی واسطه طالب تهرانی با رهبر انقالب 

مبارزه ادامه دارد
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    ابراز رضایت رهبرانقالب 
ازجوان بودن وزیر در هیأت  دولت

درجریان دیدار رهبر انقالب با هیأت دولت، 
ایشان با ابراز خرســندی از انتخاب وزیری 
جــوان، خطاب بــه وی فرمودنــد: خداوند 
ان شاءا... کمکتان کند. انشــاءا... آمدِن شما 
در دولــت، تجربــه ی موفقی باشــد. واقعاً 
 تشــنه ی همین تالش جوانانــه ی جوان ها 

| هستیم. |      

 توصیف رهبر انقالب از فرمانده سابق ارتش
سردار شــیرازی رییس دفتر نظامی فرمانده 
معظــم کل قــوا در جریان مراســم تودیع و 
معارفه فرمانده کل ارتــش، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبــری در هنــگام اعطــای درجه 
سرلشکری به امیر موسوی در روز 3۱ مرداد، 
اظهار کردند که »خدا ان شاا... کمکتان کند، 
کار بزرگ و مهمی است و ان شــاا... بتوانید از 
همه ظرفیت تعهد و انقالبی گری و مدیریتی 
نظامی استفاده کنید تا اینکه بتوانید این کار 
را به بهترین وجه پیش ببرید، ان شاا...«.  وی 
ادامه داد: مقام معظم رهبــری همچنین به 
سرلشکر صالحی نیز گفتند که »من به معنای 
واقعی کلمه از ته دل از شــما تشکر می کنم 
برای اینکه شــما در این چند ســال، تدین، 
تعهد، امانت، دلســوزی و پاکی از خودتان به 
نحو کامل نشان دادید. خدا را شاکر هستم که 
شما پاک آمدید و پاک دارید از ارتش می روید، 

خدا ان شــاا... شــما را حفظ کند«.|   میزان|

   روایت قالیباف از 3توصیه رهبرانقالب 
در طول دوران شهرداری تهران 

محمدباقر قالیباف شــهردار ســابق تهران 
با اشــاره بــه دیدارهای مختلفــش با رهبر 
معظم انقــالب گفت: مقام معظــم رهبری 
بارها تأکید داشــتند که هر کاری می توانید 
در راســتای محرومیت زدایــی و حمایت از 
محرومان انجام دهید. موضــوع دیگری که 
مقام معظم رهبری در جلسات به آن تأکید 
داشتند، بحث فرهنگی و هنری در شهر بود. 
قالیباف افزود: اگر بنــده در خانه هنرمندان 
۱۱ ســال و 5 ماه پیــش کمک هایی کردم 
این به دستور مســتقیم مقام معظم رهبری 
بوده چرا که مقــام معظم رهبری دســتور 
ویژه ای را بــرای کمک در حــوزه فرهنگی 
و هنری در شــهر داشته اند. شــهردار سابق 
تهران تصریــح کرد: نکته دیگــری که مقام 
معظــم رهبری در جلســات بــه آن تأکید 
داشــتند بحــث محیــط زیســت، فضای 
ســبز و همچنین جلوگیری از گســترش 
شــهر تهران و ایجاد فضای آرام و آســایش 

برای شــهروندان بوده اســت. |    تسنیم|

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 97|  هفته  دوم شهریور 96 2    

ببینید امروز در دنیا چه می کنند و چه قدر ملت ها - بخصوص ملتهای مســلمان - مظلوم واقع میشوند؛ آن وقت آقایان  بــازخـــوانی

می نشینند و دم از طرفداری از حقوق بشر می زنند و شــرم هم نمی کنند! ... این وضع مسلمانان کشمیر است؛ این وضع 
مسلمانان مستضعف بیچاره ی میانماری است که ده ها هزار نفر از آنها امروز با بدترین وضع در بنگالدش زندگی می کنند. 
نمایندگان ما به آن جا رفتند و آمدند و خبرهایی به ما دادند که واقعاً خواب از چشم انسان می پرد! ... یک مشت چکمه پوش 
ده ها هزار مسلمان میانماری را با فجیع ترین وضع از خانه ی خودشان بیرون کردند؛ بچه ها و زنان و مردانشان را کشتند؛ اموالشان را 
غارت کردند؛ هر کس توانسته جان خودش را بردارد، فرار کرده؛ در دنیا هم کسی به کسی نیست؛ نه سازمان ملل حرفی می زند، نه 
کمیته ی حقوق بشر فریادی می کشد، نه صلیب سرخ جهانی احساس مسؤولیتی می کند، نه این کنفرانس ها و مؤسسه های دروغِی 

دفاع از حقوق بشر و دفاع از صلح و غیره حرفی می زنند 70/12/14

فجایع میانمار، خواب را از چشم انسان می برد

چرخش ازاقتصاد نفتی به اقتصاد مردمی

طی قرن اخیر، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی 
نفتی شناخته شده است. اقتصاد نفتی، یعنی 
اقتصادی که عمده درآمد آن متکــی به فروش نفت خام 
است، لذا راه تأمین مالی کارهایی که دولت می خواهد انجام 
بدهد، استفاده از پول نفت است و بنابراین دولت خود را از 
به کار بستن راه های دیگر برای تامین مالی بی نیاز می بیند. 
اگر بخواهیم خیلــی بی پــرده بگوییم، اقتصــاد نفتی 
نقطه ضعفش را در "دولتی بودن" نشان می دهد، چون در 
این شرایط، دولت، احتیاجی به ظرفیت و توان مردم برای 
تأمین درآمدش ندارد، بلکه فروش نفت خام و تالش برای 
افزایش خام فروشی، می شــود همه ی دغدغه دولت. پس 
دولت باید دائما نفت و نفت و نفت بفروشــد، تا درآمدش 
کاهش نیابد. همین امر موجب عدم توجه و آگاهی دولت  به 
مسائل مردم شده و به مرور، شــکافی بین مردم و دولت  
شکل خواهد گرفت. بدین معنا که دولت ها معموال به جای 
حرکت به ســمت منافع عمومی، در پــی تأمین منافع 
زودگذر و پرداختن به برنامه های "کوتاه مدت" هستند که 
معموال دارای آثار مخرب "بلندمدت" برای اقتصاد کشور 
اســت. بماند که خام فروشــی و تکیه به نفت کشور را در 
معرض وابستگی قرار می دهد و به دلیل ثابت نبودن قیمت 

نفت، شرایط زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در نقطه ی مقابل مدل اقتصاد نفتی، مدل کشورهای دارای 
اقتصادهای غیرنفتی است که نقطه ی اصلی تمرکز دولت ها 
در آن، تالش برای ایجاد اشتغال و باال بردن سطح تولید و 
پاسخگویی به مردم در جهت افزایش سطح تولید از سویی، 
و اخذ مالیات از مردم برای افزایش درآمدهای کشور است. 
در چنین شرایطی که اقتصاد مستقل از درآمدهای نفتی 

است، شــرایط اقتصادی زندگی مردم جامعه نیز از ثبات 
باالتری برخوردار است چراکه اقتصاد مبتنی بر تولید، در 
برابر تکانه های اقتصادی بین المللی مانند بحران مالی، یا 
در شرایط قرار گرفتن تهدیدهای اقتصادی چون تحریم، 
از قدرت بازدارندگــی و ایمنی باالتری برخوردار اســت. 
کمااینکه تحریم ها نتوانست کشــوری چون روسیه را به 
دلیل قوی بودن اقتصاد داخلی، آنچنان که باید مورد هجمه 

قرار دهد.  
اما وقتی اقتصاد کشوری، دولتی و وابسته به یک محصول 
خاص همچون نفت شد، در صورت تحریم  آن محصول، 
به راحتی اقتصاد کشور فلج و ضعیف می گردد و متحمل 
فشــار زیادی می شــود. در چنین شــرایطی، دشمن به 
راحتی نقطه ضعف کشور را مشخص کرده و به آن حمله ور 
می شود، تحریم نفتی ایران در سال های اخیر، و پس از آن 
افت قیمت شــدید نفت خام، دو نمونه از این دست اند که 
آسیب های جدی به اقتصاد کشــور فراهم آورد. اما وقتی 
ســطح یک اقتصاد از یک بنگاه اقتصادی صرف، به چند 
میلیون بنگاه اقتصادی برسد، دیگر امکان تحریم شدن آن 
تا حد زیادی از بین رفته و یا میزان فشار وارده بر اقتصاد در 
سطوح مختلف پخش شده و عمال تحریم ها بی اثر یا کم اثر 
می گردد. برای همین هم رهبر انقالب در اولین دیدار خود 
با کابینه ی دولت دوازدهم، بر ضرورت تغییر جهت گیری 
اقتصادی کشور از »اقتصاد رانتی و نفتی« به »اقتصاد مولد 
و مردمی« تأکید کرده و فرمودنــد: »باید اقتصاد را از نفت 
خالص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت ها 
و نیروی انسانی کشــور تحقق پذیر است، همان گونه که 

برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده اند.«96/6/4

اقتصاد مبتنی بر 

تولید، در برابر 

تکانه های اقتصادی 

بین املللی مانند 

بحران مالی، یا در 

رشایط قرار گرفنت 

تهدیدهای اقتصادی 

چون تحریم، از 

قدرت بازدارندگی 

و ایمنی باالتری 

برخوردار است. 

کاماینکه تحریم ها 

نتوانست کشوری 

چون روسیه را به 

دلیل قوی بودن 

اقتصاد داخلی، 

آنچنان که باید مورد 

هجمه قرار دهد.  

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

هفته سخن

شیرین و لذت بخش
1. اردیبهشت ماه سال گذشته، رهبر انقالب دیداری با 
مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه استان تهران 
برقرار کردند که در آن دیدار، اکثر سخنرانان، از مدیران 
و اساتید حوزه بودند و فرصت نشد که طالب نیز بتوانند 
دغدغه های خود را با رهبر انقالب مطرح کنند. حاال بعد 
از گذشــت یک ســال و اندی از آن دیدار، روز دوشنبه 
96/6/6 طالب تهرانی، بار دیگر دیداری با رهبر انقالب 
داشــتند،  دیداری که این بار در آن، این طالب بودند که 

سخنرانان جلسه بودند. 
2. در این دیدار، قرار بود 11 طلبــه )هفت مرد و چهار 
زن( نزدیک به یک ســاعت و نیم صحبــت کنند که با 
تأکید رهبر انقالب، به 120 دقیقــه افزایش یافت که با 
بیانات حدود 50 دقیقه ای رهبر انقالب، مجموع دیدار 

حدود سه ساعت طول کشید. 
3. بعد از این یازده نفر، سه نفر دیگر از طالب نیز بدون 
هماهنگی قبلی برخاســته و فی المجلــس موضوعاتی 
را در نقد مدیریت حوزه بیان کردنــد. یکی از طالب از 
رهبرانقالب درخواســت کرد که فرصت بیشتری برای 
شنیدن دغدغه های طالب در طول سال قرار دهند، که 
رهبر انقالب در خالل بیانات خــود در این باره فرمودند: 
»شــما انتقادهایی به حوزه دارید... ایــن حوزه ای که 
شما می خواهید... این را شــما به وجود بیاورید. حوزه را 

اراده ی شما و خواست شما به وجود می آورد.«

4. یکی دیگر از طالب هم با محور اینکه "ما آمده بودیم 
در حوزه تا..." انتقادهایی را نسبت به وضعیت حوزه ابراز 
کرد، که رهبر انقالب در واکنش به این موضوع نیز چنین 
فرمودند: »یکی از دوســتان درباره ی حوزه گفتند که 
»ما به حوزه آمده  بودیم که این کار بشــود، آمده بودیم 
که آن کار بشــود«؛ من با این تعبیــر مخالفم. نگویید 
»آمده بودیم«؛ بگویید »آمده ایم«. »بودیم« یعنی چه ؟ 
بگویید »ما آمده ایم برای اینکه این کار بشــود«؛ یعنی 
دوام حضور خودتان را در تعبیرتــان هم بیان کنید. در 
بیانات خودتان، آن عزم راســخ را، مثل یک رونده، مثل 
یک دونده، مثل یک پیماینده ی قاطع و مصّمِم این راه، 

همین طور عزم را شما نشان بدهید و بگویید.«
5. نوبت به رهبر انقالب که رســید، با ابراز خرسندی از 
نقدها و اعترضات صریح و شــفاف طالب، بیانات خود 
را چنین آغاز کردند: »خیلی خوشــحالم از این دیدار. 
غیــر از اینکه با جمع طلبه نشست وبرخاســت کردن و 
گفت وشنود کردن، برای ما شیرین و لّذت بخش است، 
مطالبی که در این جلسه گفته شد -چه آنهایی که اینجا 
دوســتان بیان کردند و نوشته هایشــان را من گرفتم... 
چه آن مطالبی که چند نفری از برادران عزیز ایستادند 
و به عنوان اعتــراض یا به عنــوان درخواســت مطرح 
کردند- همه ی اینهــا مطالب خوبی بــود و برای بنده 

خرسندکننده است.«  

حاشیه های دیدار صریح و بی واسطه طالب تهرانی با رهبر انقالب 

روایت رهبر انقالب از بصیرت امام خمینی در تشخیص اهمیت حج

انقالب یعنی دگرگونی های عمیق و توقف ناپذیر

رهبر انقالب در اولین دیدار خود با دولت دوازدهم، جهت گیری اقتصادی کشور را مشخص کردند

ابتکار پیام حج،16 سال پیش از پیروزی انقالب
جمهوری اسالمی حج را شناخت. این، بصیرت امام  ت تاریخی

روای

بود. امام درست در سربندهای اساسی انگشت گذاشته 
بود. در اســالم خیلی واجب وجود دارد، روزه هم یک 
واجب اساسی است؛ اما امام روی نماز جمعه و روی حج 
- یعنی آن بخش های حساس و سربندهای مهم - خیلی تکیه 
کرد و دایم از سال اول نسبت به حج حرف داشت و پیام می داد. 
البته من یادم است که ایشــان از قبل هم - یعنی سال 4۱ - به 
حجاج پیام می دادند. بعــد از آن مبارزات اولیــه ی مربوط به 
انجمن های ایالتی و والیتی، و بعــد از آن که دولت انجمن ها را 
قبول کرد، فاصله یی شــد. در این فاصله که بین زمســتان تا 
فروردین بود، حادثه ی مدرسه ی فیضیه واقع شد، که فاصله ی 

تلخی بود؛ تحرک بود و تالش بود و خطر، و ما نمی دانستیم که 
چه کار می خواهد بشــود. من یادم است که یک شب به همراه 
مرحوم آقای شــیخ علی حیدری نهاوندی - از شهدای حزب 
جمهوری اســالمی - و دو نفــر دیگر خدمت امــام رفتیم، تا 
پیشنهادهایی که راجع به حج به ذهنمان می رسید، با ایشان در 
میان بگذاریم. یکی از پیشنهادهای ما این بود که به مناسبت 
موسم حج، خوب است پیامی از جانب ایشــان صادر شود؛ اما 
ایشان گفتند که من نوشــته ام! معلوم شد که ایشان برای حج 
اعالمیه نوشته اند و فرستاده اند. یعنی در سال 4۱ که هنوز اول 
مبارزات بود و هیچ خبری نبود، ایشان آن مواقع اساسی دین را 

شناخته بودند و به آن اهمیت می دادند. 70/4/23

 امام روى مناز 

جمعه و روى 

حج - یعنى آن 

بخشهاى حساس 

و رسبندهاى 

مهم - خیىل تکیه 

کرد و دایم از سال 

اول نسبت به حج 

حرف داشت و پیام 

مى داد
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1   وظیفه پرچمدار انتقال ارزش های انقالب

حــال در ایــن مبــارزه ســخت و پیچیده، 
وظیفــه ی نیروی مؤمــن انقالبــی بیش از 
دیگران اســت؛ از آن جهت که »سینه سپر 
می کنــد، در مقابل دشــمن در بخش های 
مختلف می ایستد، شــرایط سخت را تحّمل 
می کند«96/3/22 و نیز، هم او پرچم دار انتقال 
ارزش های انقالب از نســل گذشته به نسل 
جدید است. بنابراین باید ســنگینی بارِ این 
مسئولیت را احساس کند. یکی از مهم ترین 
الزامات در ادامه این مسیر پُرپیچ وخم، حفظ 
و سِردســت گرفتن آرمان هــا و ارزش های 
انقالب است. برای این کار باید از مبتال شدن 

به سه عارضه جلوگیری کرد:
1. غفلت از مبارزه: »اگر ملتــی از مبارزه در 
راه آرمان خود دست بکشد و از آنچه درست 
می دانــد، لحظــه ای غفلت کنــد، همان بر 
ســرش خواهد آمد که دنیای اســالم و اّمت 
اســالمی و ملت های این منطقــه در طول 
قرن ها بر سرشــان آمــد... ایــن به خاطر به 
خواب رفتن و غافل شــدن از مبارزه اســت. 
سختی های مبارزه را باید تحّمل کرد تا بتوان 
هم خود به جایگاه شــریف و عزیز انســانی 
 رســید، هم نســل های پیاپِی بعد از خود را 

رساند.« 82/9/26 
2. غفلت از واقعیت هــا: »آرمانگرائی بدون 
مالحظــه ی واقعیت ها، به خیال پــردازی و 
توّهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک 
مقصودی، یــک آرمانی حرکــت می کنید، 
واقعیت های اطراف خودتان را باید بسنجید و 
بر طبق آن واقعیت ها برنامه ریزی کنید. بدون 
دیدن واقعیت های جامعه، تصــور آرمان ها 
خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، 

چه برسد به دستیابی به آرمان ها.« 92/5/6
3. روزمرگـی و ناامیـدی: »بعضـی دچـار 
غفلتنـد، دچـار روزمرگی انـد، سرشـان گرم 
مسـائل روزمـره اسـت و یادشـان نمـی آیـد 
کـه آرمانـی هـم وجـود دارد. یـک دسـته 
هم کسـانی هسـتند کـه دغدغـه دارنـد، اما 
مأیـوس و غمگیـن و افسـرده اند؛ نگاهشـان 
بدبینانـه اسـت؛ می گوینـد نمی شـود کاری 
کـرد؛ لـذا از خیـر حیـات طیبـه می گذرند؛ 
اینهـا هـم بـا این کـه دغدغـه دارنـد و غافل 
نیسـتند، در نهایت به دام غفلـت و روزمرگی 

می افتنـد.«84/2/19
بنابرایـن درسـت اسـت کـه »بـا برگشـتن 
یـک عـده ای از ایـن قافلـه ی عظیـم، هرگـز 
ایـن قافلـه از راه بـاز نمی مانـد«91/7/22، 
اما رویش هـای انقـالب اسـالمی ایـران باید 
کمربندهـا را بـرای ادامـه ی مبـارزه جهـت 
تحقـق همـه آرمان هـای انقـالب اسـالمی 

محکـم ببندنـد. 

#استمرار_انقالب

انقالب یک امر مستمر است؛ یک امر دفعی نیســت که بگوییم در تاریخ فالن، مثاًل یک حادثه ای اتّفاق افتاد، یک 
عّده ای به خیابان آمدند، ده روز، بیســت روز، دو ماه، شش ماه طول کشید و حکومت ســرنگون شد؛  این انقالب 
نیست؛ این یک بخشی از انقالب است. انقالب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. انقالب یعنی دگرگونی؛ 
دگرگونی های عمیق در ظرف شش ماه و یک سال و پنج ســال به وجود نمی آید؛ عالوه بر اینکه اصاًل دگرگونی و 
صیرورت -یعنی حالی به حالی شــدن، تحّول- اصاًل حّد یقف ندارد؛ هیچ وقت تمام نمی شــود؛ انقالب یعنی این. 

انقالب یک امر دائمی است.«    94/6/25
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