
تمسک به والیت امیرالمؤمنین
 هم باید قلبی باشد و هم عملی

در امیرالمؤمنین سه جور صفات هست: 
صفات معنوِی الهی، صفات برجسته ی 
انســانی و صفات حکومتی. ]وقتی میگوییم [ 
کیَن بِِوالیَِة  »اَلَحمُد هللِ ِ الَّذی َجَعلَنا ِمَن الُمَتَمِسّ
اَمیِرالُمؤِمنیــَن َو اَوالِدهِ الَمعصومین«،)۱( این 
تمّســک به والیت چه جوری اســت؟ بله، یک 
بخشی از این تمّسک به والیت، قلبی است یعنی 
شما قبول دارید والیت را؛ خیلی هم خوب است، 
خیلی هم الزم است، بالشک مؤثّر هم هست اّما 
همه ی تمّسک، این نیست؛ تمّسک این است که 
ما نگاه کنیم و ایــن صفاتی که بــرای ما قابل 
دنبال گیری است -آن ایثار و آن معنویّت و آن 
معرفت و آن خداشناسی و آن عبادت و آن ناله ها 
و آن توّجــه به خــدا و مانند اینها کــه از ماها 
برنمی آید و در این زمینه ها که ما خیلی خیلی 
خیلی عقبیم- در زمینه ی صفات بشــری، در 
زمینه ی صفات مربــوط بــه اداره ی جامعه و 
حکومت و غیره، و اینها از ما برمی آید، ]البّته[ در 
حّد آن بزرگوار و کمتر از او نمیرسیم اّما میتوانیم 
در این جهت حرکت بکنیم؛ ایــن کارها را باید 
بکنیم؛ آن وقت این شــد تمّســک به والیت 

امیرالمؤمنین. 95/6/30
1( اقبال االعمال، ص۴6۴.

 س: بعرض می رساند کسیکه به عنوان کارمند 
یا کارگر در یک اداره یا موسسه ای اعم از نظامی و 
غیر نظامی استخدام شده است آیا این فرد می تواند 
در ساعات کار آن اداره و موسسه در یک موسسه 
دیگری کاری را انجام دهد و اجرت دریافت نماید، 
در صورت عدم جواز آیا با اجازه ی مسئول مربوطه 
جایز اســت و آیا مســئولین چنین اجازه ای را 
می توانند به کارکنان خود بدهند، اگر می توانند در 
چه شرائطی است عنایت فرموده نظر مبارک خود 
را اعالم که مورد نیاز است.ج: اگر بعنوان مامور به 
خدمت در موسسه  دیگری مشــغول به کار شود و 
فقط از یکجا حقوق بگیرد اشکال ندارد ولی استفاده 
از دو حقوق و مزایا از دو جا در برابر انجام خدمت در 
یکجا جایز نیست بلکه موجب ضمان است. و مافوق 

فقط می تواند در حّد مقررات اجازه بدهد نه بیشتر

حدیث رشح

آموزشی احکـام

امام کالم

آتش به      اختیار

تریبون      حزب ا...

شــما اگر بچه ی خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردیــد، یا اگر تارهای 
فوق العاده ظریف عواطف او را - که از نخهای ابریشم ظریفتر است - با سرانگشتان خودتان 
باز نکردید تا دچار عقده نشود، هیچکس دیگر نمی تواند این کار را بکند؛ نه پدرش، و نه به 
طریق اَولی دیگران؛ فقط کار مادر است. این کارها، فقط کار مادر است. اما آن شغلی که 
شما بیرون دارید؛ اگر شما نکردید ده نفر دیگر آنجا ایستاده اند آن کار را انجام خواهند داد؛ 

بنابراین اولویت با این کاری است که بدیل ندارد؛ تعّین با این است.  90/10/1۴

کار منحصر به فرد »مادر«

ایشان حقیقتًا مصداق بارز روحانی کامل بودند  

انجمن خانـواده و اینترنـت: راه انـدازي وب 
سـایت و کانـال تلگرامـي خانـواده و فضـاي 
مجـازي بـا هـدف فرهنـگ سـازي و تولیـد 
محتـوا در حـوزه هـاي مرتبـط با تاثیـر فضاي 

مجازي بر خانواده

پایـگاه مقاومـت بسـیج مسـجدامام حسـن 
مجتبی )(حوزه363حضرت عبدالعظیم:برگزاری 
نمایشـگاه عرضه ی نوشـت افـزار و لـوازم التحریر 
ایرانـی اسـالمی کـه تمامـا تولیـدات ایرانـی بـا 

کاراکترها و طرح های ایرانی و اسالمی است 

 : شـما هم می توانیـد اقدامات 
آتش بـه اختیار خـود را بـرای انتشـار در نشـریه 

برای مـا ارسـال کنید.

ایشان حقیقتاً یک مصداق بارزی از روحانی کامل بودند. اّوالً ایشان مّل بود، عالم بود، فقیه بود. در 
قم و نجف تحصیلت عالیه ی فقه و اصول، همچنین معقول کرده بودند و مرد عالمی بود. آگاهانه 
و از روی معرفت عمل میکرد، کار میکرد، اقدام میکرد. خاصّیت علم در انسان همین است که 

حرکات او و سکنات او عالمانه است، منطقی است؛ این خصوصّیت در ایشان بود. 80/6/12
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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:                     ۱000۱028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

غدیر، آموزش تبعیت است   
اینکه در روایات مــا و از آن زمان تا حاال این غدیر 
را آن قدر ازش تجلیل کرده انــد، نه از باب اینکه 
حکومت یک مسئله ای است، حکومت آن است که 
حضرت امیر به ابن عباس می گوید که »به قدر این 

کفش بی قیمت هم پیش من نیست« آنکه هست 
اقامه عدل است. آن چیزی که حضرت امیرو اوالد 
او )(   می توانســتند در صورتــی که فرصت 
بهشــان بدهند، اقامه عدل [بــود]، لکن فرصت 
نیافتند. زنده نگه داشتن این عید نه برای این است 

که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود و مداحی 
بشود، اینها خوب است، اما مســاله این نیست. 
مساله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید 
تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به 
آن زمان نیست.  امام خمینی )(؛ 02 شهریور 1365

نمازهای جمعه

 نباید رها بشوند    
ــی را  ــن مهم ــه ای ــز ب ــن مرک ــد ای ــا نبای م
ــت.  ــا این جاس ــاس کار م ــم؛ اس ــا بکنی ره
ــم و  ــا را محک ــه دله ــت ک ــه اس ــاز جمع نم
ــدام  ــجاعت اق ــد؛ ش ــوی میکن ــا را ق ایمانه
بــه افــراد میبخشــد و ایــن ســربازان عظیــم 
ــه کار  ــزوم ب ــگام ل ــوداهللَّ را در هن ــن جن و ای
می انــدازد. اگــر ایــن حربــه کنــد شــد، 
بســیاری از مشــکالت بــه وجــود خواهدآمد.

ــت؛ و  ــردم اس ــه م ــی ب ــام اله ــه ی نظ تکی
مــردم بیــش از همه چیــز، بــا عواطــف 
و بــا ایمانشــان در صحنــه حضــور پیــدا 
میکننــد؛ ایــن عواطــف و ایــن ایمــان را 

بایســتی جــذب کــرد. 70/6/25 

ما مواجهیم با یک حمله ی همه جانبه ی 
فرهنگــی و اعتقادی و سیاســِی اعالم 
نشــده؛ یعنی شــما حاال که مــن دارم 
میگویــم، قاعدتاً از من قبــول میکنید 
لکن اّطــالع ندارید از آنچــه دارد اتّفاق 
می افتد؛ بنده اّطــالع دارم از آنچه دارد 
اتّفاق می افتد؛ من دارم میبینم چه دارد 
اتّفاق می افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و 
لشکر سیاسی دشمن با همه ی ابزارهایی 
که برایشان ممکن بوده، حمله کرده اند 
به ما برای سست کردن اعتقادات دینی 
ما، سســت کردن اعتقادات سیاسی ما، 
تقویــت نارضایی ها در داخل کشــور، 

جذب جوانها بخصوص جوانهای فّعال و 
اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد 
خودشــان؛ دارند کار میکنند. خب، در 
مقابل اینها کارهایی دارد انجام میگیرد؛ 
بّچه های حزب اللّهــی، مردمان مؤمن، 
مســئوالن باتعّهد کارهای خوبی دارند 
انجام میدهند لکن بیش از اینها باید در 
کشور کار بشــود. یکی از قلمهای مهم، 
همین است که این مفاهیم باارزش مثل 
مفهوم جهاد، مفهوم شــهادت، مفهوم 
شهید، مفهوم خانواده ی شهید، مفهوم 
صبر برای خدا، احتســاب هلل باید زنده 

94/7/13 بماند.

20 شهریور 1360: شهادت آیت ا...  سیداسدا...  مدنی شهید محراب

ایـرانی خانواده

  س: مواقعی که در اداره ساعت کار گاهاً بی کار و بدون اربابان رجوع بایستیم، آیا می شود روزنامه، کتب 
درسی، قرآن کریم و دیگر کتب مذهبی جهت استفاده از فرصت مطالعه نمود؟

ج: اگر خالف مقررات نیست و شما هم آمادگی برای کار خود را دارید مانع ندارد.

قلم ها باید مفاهیم با ارزش حکم کار دوم در ساعت اداری
مثل شهادت را زنده نگاه دارند 

پایانکاربهسودجبههخداییست

حزب ا... این است

جمعه مناز

میرمعصومی:     اصفهان ۱000 نسخه 
حمیدی پور:     خشکبیجار ۱000 نسخه

ورپشتی:     شهرضا بین 500 تا ۱000 نسخه
جاللی:    شاهروز 400 نسخه

عباسی: کرمانشاه بین 2000 تا 7000 نسخه
محمد جواد پورفالح:    بافق یزد ۱000 نسخه 

 : شــما هم می توانید گزارش 
توزیع خود را برای ما ارسال کنید. 

مژده رحمت الهی    |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید حسن جنگجو و مادر چشم به راهش 

سـالم و درود خدای توانـا و مهربان بـر دل های صبـور و پر ظرفیـت مادرانی کـه پس از هجرت جگر گوشـگان دلبندشـان بـه نشـانه ای از پیکر پـاک آنان دل 
بسـتند و به آن نیز دسـت نیافتند ؛ و بـا این همه ، بـا شـکیبائی و صبوری خود نقشـی بی نظیـر و اسـتثنایی از خود بر جـای نهادند . پـاداش این صبـر بزرگ ، 

93/3/17 روشـنی چشـم آنان به مژده ی رحمـت الهی خواهد بـود انشـاء ا...
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پیکر شـهید حسـن جنگجو بعد از 3۴ سـال به شـهر زادگاهش، تبریز بازگشـت اما متأسـفانه همزمان با مراسـم تشـییع  مادر چشـم بـه راه این شـهید  وفـات نمودند.

3

سه نکته پاسخ  رهبر انقالب به 
مولوی عبدالحمید

....

یژه
ت و

دداش
یا

از بعثت پیامبر اکرم )( به عنوان آخریــن دین الهی که جهان را تحت 
تأثیر خود قرار داد، بیش از چهارده قرن می گذرد. در طول این زمان نظرات 
فراوانی از سوی متفکران و مکاتب مختلف فکری پیرامون هدف و دلیل بعثت 

پیامبری در شبه جزیره ی عرب جاهلی آن زمان بیان شده است، درحالی که 
هدف بعثت را باید انسان سازی و تعالی انسان در مسیر الهی تعبیر کرد که 
 2 اِرَم الْْخاَلِق«. |  ادامه در صفحه ََّما بُِعْثُت ِلُتَمَِّم َمــکَ خود فرموده اند: »إِن

چرا حفظ نظام اسالمی اوجب واجبات است؟

گزارش هفته

روشنفکر واقعی چه کسی است و چه وظایفی دارد؟نگاهی به اهمیت واقعه ی غدیر و نقش آن درتمدن اسالمی
بازخوانی  |  3

خانواده ایرانی   |  ۴

کلیدواژه   |  2

کار منحصر به فرد »مادر«

زندگی علوی 
تضمین کارآمدی جمهوری اسالمی خواهد بود

"امروز خمینی آغوش و سینه ی خویش را برای تیرهای بال 
و حوادث ســخت و برابر همه ی توپ ها و موشــک های 
دشمنان بازکرده است و همچون همه عاشقان شــهادت، برای درک 
شهادت روزشماری می کند." این جمالت ده سال بعد از پیروزی انقالب 
و در تاریخ 67/۴/29  دریکی از پیام های امام امت)( منتشر  شد. امامی 
که »به وســیله ی انقالب، کشــور را از منجالب وابستگی، از منجالب 
عقب ماندگی، از منجالب فساد سیاسی، از منجالب فساد اخالقی، از 
منجالب حقارت بین المللی ]خارج کرد[... ]و[مسیر ملّت ایران را تغییر 
داد ]و[ ما را به ســمت هدف های بزرگ حرکت داد.« هدف هایی مانند 
»ساختن یک ایران آباد و آزاد، داشــتن مردم آگاه و برخوردار از عدالت 

اجتماعی، نجات از وابستگی و عقب ماندگی علمی و استبداد.«79/12/22
با پیروزی انقالب برخی از آن اهداف محقق شد. و برخی هنوز در مسیر 
تحقق اســت. اینکه مردم می توانند آزادانه در پای صندوق های رأی 
سرنوشت سیاسی خود و کشور را تعیین کنند؛ یکی از نمونه های آن 
اهداف محقق شده است و اینکه انقالب اسالمی در جستجوی رسیدن به 
یک »اقتصاد قوی« و پاسخگو به مشکالت مردم است؛ از چیزهایی است 

که به دنبال تحقق آن است. 
مبارزه برای پیروزی انقالب 

»انقالب هنجارهای گذشته را به هم می ریزد، هنجارهای جدیدی را در 
جامعه به وجود می آورد. حفظ این هنجارهای جدید، تداوم انقالب است؛ 

و این ها سخت است... همان دســت ها و همان قدرت هایی که با اصل 
انقالب با همه ی وجود مخالف بودند و کارشکنی می کردند، با همین 
تداوم هنجارهای انقالبی ]هم[ مخالفت خواهند کرد، دشمنی خواهند 
کرد؛ کمااینکه می بینید دارند می کنند. بنابراین اگر انقالب مبارزه الزم 
داشــت تا به پیروزی برســد، امروز هم مبارزه الزم است تا بتوانیم این 
هنجارهای انقالب را تثبیت کنیم؛ باید به نتیجه برسانیم تا جامعه بشود 
جامعه ی اسالمی.« به همین دلیل »اینکه بعضی ها این جور القا کنند، 
این جور بنویسند و بگویند که "خب انقالب یک حادثه ای بود، تمام شد؛ 

برگردیم به زندگی عادی" ]خائن به انقالب هستند.[« 96/6/6
 3  امام خمینی در همان پیام به فرزندان انقالبی شان تأکید می کنند

زندگی فرزندان خمینی 
برای تثبیت هنجارهای انقالب و ایجــاد دولت و جامعه اســالمی باید مبارزه کنیم
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 هشدار سازمان مهاجرت درباره وضعیت 
وخیم مسلمانان میانمار

ســازمان بین المللی مهاجــرت در خصوص 
وضع وخیــم انســانی مســلمانان در ایالت 
راخین میانمار هشدار داد. سخنگوی سازمان 
بین المللــی مهاجرت ســازمان ملــل گفت: 
بســیاری از این افراد در وضع بســیار بدی در 
پناهگاه هــای موقــت و بدون دسترســی به 
غذا زندگی می کنند. برخــی دیگر در فضای 
باز و بدون ســرپناه هســتند. این اظهارات در 
حالی بیان شد که افشاگری تازه سازمان بین 
المللی مهاجرت نشان می دهد، برخی آوارگان 
میانماری هنگام فرار به بنگالدش ســوزانده 
می شــدند، هدف گلوله قرار گرفته یا با وسایل 
برنده زخم هایی روی بدن آنها ایجاد می شد و 

جان خود را از دست می دادند.|   خ صدا و سیما|

 توجه ویژه رهبر انقالب به نوشت افزارهای 
ایرانی-اسالمی

مدیرعامل مجمع نوشت افزار اسالمی ایرانی: حتی 
فعاالن فرهنگی جبهه انقالب نیز در موفقیت طرح 
تولید نوشــت افزار ایرانی اسالمی تردید داشتند. 
گزارش کار را خدمت مقام معظــم رهبری ارائه 
دادیم و ایشــان به صورت ویژه به آن توجه کردند 
همین موضوع ســبب شــد که صداوسیما هم 

درصدد حمایت از این تولیدات برآید. |   تسنیم|

  توضیحات فرمانده ناجا درباره دستور فرمانده 
کل قوا برای بخشش غیبت سربازان غایب

فرمانده ناجا: مشموالن غایب که غیبت 3ماه و یا 
6ماه دارند بنابه تدبیر فرمانده کل قوا و ابالغ آن به 
ستادکل نیروهای مسلح اگر تا 22بهمن96 مراجعه 
کنند این غیبت حــذف شــده و اضافه خدمت 
نخواهند داشت. مشــموالن غایب خارج از کشور 

هم شامل همین قانون شده اند. |   فارس|

  روایت فتــاح از مجموعه هــای ناظر بر 
عملکرد کمیته امداد

پرویز فتاح: کمیتــه امداد امــام خمینی)( با 
وجود این که یک نهاد حکومتی اســت، از طریق 
سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، شرکت مفید 
راهبر، دفتــر مقام معظم رهبــری و هم از طریق 

حراســت مورد نظارت قرار می گیــرد. |   ایلنا|

   پیشــنهاد جان بولتون بــه ترامپ برای 
راه اندازی جنگ داخلی در ایران

جان بولتون، نماینده اســبق آمریکا در سازمان 
ملل متحد در طرح پیشــنهادی خود به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن 
واشنگتن از توافق هســته ای با ایران، وی را به 
راه انــدازی جنگ داخلی قومی در این کشــور 

دعوت کرده است. |       تسنیم|  
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چرا حفظ نظام اسالمی اوجب واجبات است؟

   کارخانه ی   انسان سازی
با نگاهی به سیره ی نبوی درمی یابیم که روش پیامبر اسالم 
)( در جهت ســاخت تعالی و پاک کــردن پیرایه های 
نفسانی از انسان، برپایی حکومت اسالمی و به تبع آن جامعه ی 
اسالمی بوده اســت. در حقیقت با حکومت اسالمی است که 
ارزش های شیطانی، از آداب و رسوم جامعه رخت بر می بندد 
و احکام الهی بر زندگی انسان ها حاکم می شود. احکامی که 
ضامن سالمت و عدالت جامعه می شود و مانع از دست اندازی 
ارزش های طاغوتی در جهت حفظ منافع گروه ها و قشرهای 
خاص می شود. هجرت نبوی )( از مکه به مدینه و تشکیل 

حکومت اسالمی در آن  شهر بر مبنای همین روش است. 
    والیت متمم و مکمل نبوت

اما پس از ســال ها مجاهدت رســول خدا )(، این نهال 
نوپا همچنان به محافظــت و دوری از آفات نیازمند اســت، 
پس باید حاکمی جانشــین پیامبر می شد که نه تنها جدای 
از سیره و سنت نبی خدا )( نباشد، بلکه مکمل و متمم 
راه ایشان باشد. به همین دلیل مبتنی بر فرمان الهی، حضرت 
علی)( می بایست جانشین پیامبر و حاکم حکومت دین و 
دنیای مردم می شد. امری که به تعبیر رهبر انقالب اگر محقق 
می شد »بدون تردید مسیر تاریخ بشر عوض می شد و امروز 
ما در جایگاه بســیار جلوتری از تاریخ طوالنی بشــریت قرار 
داشتیم.«8۴/10/29  دلیل آن هم به خاصیت طبیعی جامعه ی 
اسالمی حقیقی مرتبط می شود که »اگر جامعه ی اسالمی 
زمان پیغمبر )(، پنجاه ســال ادامه پیدا می کرد، همان 
رهبری بر ســرکار می ماند، یا بعد از پیغمبر )(، علی بن 
ابی طالب )( با همان رهبری ای که پیغمبر )( معین 
کرده بود، جای پیغمبر )( می نشست، شما این را مطمئن 
باشید، بعد از پنجاه سال، همه ی آن منافقین تبدیل می شدند 
به مؤمنین واقعی... همه ی کسانی که روح شان باایمان آشنا 

نبود نیز آشنا با خدا و با ایمان می شدند.«53/7/19
متأســفانه این امر آن گونه که می بایست انجام نشد و نتیجه 
آنکه »امروز ما و جامعه ی بشری، همچنان در دوران نیازهای 
ابتدایی بشــری قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض 
هست -کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یکجا هم تعلق 
ندارد؛ بلکه همه جا هســت- زورگویی هست، والیت نابحق 

انسان ها بر انسان ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال 
پیش، دو هزار سال پیش به شکل های دیگری وجود داشته 
است. امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ ها 
عوض شده است. »غدیر« شروع آن روندی بود که می توانست 
بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله ی دیگری وارد 
کند.«8۴/10/29 در طول مدت 250 ســاله ی زندگی امامان 
معصوم اما تالش هایی برای بازگرداندن حکومت به حاکمان 
اصلی آن صورت گرفت که به دلیل عدم آمادگی مردم زمانه 

و فقر درک و بصیرت،  این امر محقق نشد. 
   پیام غدیر، صیانت از نظام اسالمی

چهارده قرن پــس از بعثت پیامبر )(، مردی از ســالله ی 
امیرالمؤمنین )(، این بار در کشوری به نام ایران، برای احیای 
حکومت اسالمی قیام کرد و مجدداً حکومتی برمبنای اسالم و 
حول محور فرامین الهی شــکل گرفت. انقالبی که می توان آن 
را مهم ترین رخداد قرن حاضر دانســت. در حقیقت، کار بزرگ 
امام خمینی، استقرار مجدد حکومت اسالمی در جهان بود. اما 
این پایان کار نیست. در حقیقت اگرچه کار بزرگ امام خمینی، 
تأسیس نظام سیاســی بر مبنای »عقالنیت دینی و سیاسی« 
بود اما ما همچنان برای رســیدن به دولت و جامعه ی اسالمی 
انسان ســاز در میانه ی راه قرار داریم. »ما توانستیم یک انقالب 
اســالمی -یعنی یک حرکت انقالبی- به وجود بیاوریم؛ ]بعد[ 
توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسالمی به وجود بیاوریم؛ خیلی 
خب، تا اینجا توفیق حاصل شده که خب خیلی هم مهم است؛ 
لکن بعدازاین، ایجاد یک دولت اســالمی است؛ یعنی ]ایجاد[ 
تشکیالت مدیریّتِی اسالمی برای کشور؛ ما در این قضّیه هنوز 

خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم.« 96/6/6
غدیر آغاز راهی بود که با پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام 
اســالمی تداوم یافت. راهی که در مرحله ی بعد می بایست به 
تشکیل دولت و جامعه ی اسالمی بینجامد. به همین دلیل است 
که در میان تمام فرایض و دستورات دینِی واجب و ضروری، امام 
خمینی »حفظ نظام اسالمی را اوجب واجبات« بیان می کند تا 
بار دیگر توجه ما را به اهمیت تاریخی استقرار حکومت اسالمی و 
نقش آن در انسان سازی و مسیر حرکت تمدنی جهان جلب کند. 
حفظ نظام تنها مسیر است برای دستیابی به دولت و جامعه ی 

اسالمی، راهی که سعادت دو دنیای مردم را تضمین می کند.

 غدیر آغاز راهی 

بود که با پیروزی 

انقالب اسالمی و 

استقرار نظام اسالمی 

تداوم یافت. راهی 

که در مرحله ی بعد 

می بایست به تشکیل 

دولت و جامعه ی 

اسالمی بینجامد. به 

همین دلیل است که 

در میان متام فرایض 

و دستورات دینِی 

واجب و رضوری، 

امام خمینی »حفظ 

نظام اسالمی را 

اوجب واجبات« 

بیان می کند تا بار 

دیگر توجه ما را به 

اهمیت تاریخی 

استقرار حکومت 

اسالمی و نقش آن در 

انسان سازی و مسیر 

حرکت متدنی جهان 

جلب کند
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هفته سخن

سه نکته پاسخ  رهبر انقالب به مولوی عبدالحمید

روشنفکر واقعی چه کسی است و چه وظایفی دارد؟

چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامه ای به رهبر انقالب نوشته 
و از ایشان تقاضاهایی را داشته است. رهبر انقالب نیز مبتنی 
بر نگاه کالن و راهبردی اداره ی جامعه ی اســالمی، در پاسخ 
به نامه ی ایشــان، با قدردانی از مولــوی عبدالحمید به دلیل 
عالقه مندی به جمهوری اسالمی و جانب داری و حمایت وی 
از آرمان های واالی انقالب اسالمی، چنین فرمودند: »همه ی 
ارکان جمهوری اســالمی موظف اند بر اساس معارف دینی و 
قانون اساسی، هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر 
قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید 
باهم در کنار هم، و در صفوف فشرده و واحدی، به سربلندی و 
عزت ایران اسالمی بیندیشند و در راه آن تالش کنند و اجازه 
ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در 
این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.« در این باره سه 

نکته قابل ذکر است:
1. همان گونه که از محتوای نامه ی رهبر انقالب اســتنباط 
می شود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی 
کشور، و سیاست همیشگی جمهوری اســالمی از ابتدا تا به 
امروز بوده و چیز جدیدی نیست. به عنوان مثال، در بخشی از 
اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است: »...مذاهب  دیگر 
اسالمی  اعم  از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی  و زیدی  دارای  
احترام  کامل  می باشند و پیروان  این  مذاهب  در انجام  مراسم  
مذهبی ، طبق  فقه  خودشان  آزادند و در تعلیم  و تربیت  دینی  و 
احوال  شخصیه  )ازدواج ، طالق ، ارث  و وصیت ( و دعاوی  مربوط 
به  آن  در دادگاه ها رسمیت  دارند و در هر منطقه ای  که  پیروان  
هر یک  از این  مذاهب  اکثریت  داشته  باشند، مقررات  محلی  در 
حدود اختیارات  شوراها بر طبق  آن  مذهب  خواهد بود، با حفظ 
حقوق  پیروان  ســایر مذاهب .« از این بخش از قانون اساسی 
صراحتا استنباط می شود که سیاســتگذاری نظام اسالمی 
بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام اســت. 

موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است. 
2. از ســویی دیگر، ســیره ی رهبران انقالب اسالمی )امام 
خمینی و آیت اهلل خامنه ای( نیز مؤید همین مطلب اســت 
که آن ها در امر حکومت داری، تفاوتــی بین مذاهب و حتی 
ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانواده ی بزرگ ایران 
عزیز می دانند. برای مثال امام خمینــی در پیامی در تاریخ 
9 فروردین ســال 1358 تأکید می کنند کــه: »هیچ فرقی 
بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن 

نیست.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز پیش از پیروزی انقالب اسالمی 

از پرچمداران و داعیه داران وحدت بین مذاهب اسالمی بوده و 
پس از انقالب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفته اند. رویدادهای 
دوران تبعید در ایرانشهر در سیســتان و بلوچستان، دستور 
پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان )علی رغم 
آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی 
عشری است(، تعیین نماینده ی اهل سنت، تأسیس مجمع  
تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اســالمی، 
فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدســات 
اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانواده ی 
شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شــواهدی است برای اهتمام 

رهبر انقالب به این امر مهم.
3. در ایــن میان البته همچنان که رهبــر انقالب به مولوی 
عبدالحمید تصریــح فرمودند، نباید به دشــمنان بیرونی و 
خناســان داخلی اجازه داد که با طرح ها و نقشــه های خود، 
مانع وحدت بین دو مذهب شــوند و آنجا که دشمن درصدد 
ایجاد تفرقه در کشور به بهانه های واهی مذهبی است،  باید با 
او به طور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل 

برهم زننده ی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست. 

نهضت انقالبی از »فهمیدن« و »شناختن« شروع می شود. روشنفکر درست کسی است که در جامعه ی جاهلی، آگاهی های الزم 
را به مردم می دهد و آنان را به راهی نو می کشاند. و اگر حرکتی در جامعه آغاز شده است؛ با طرح آن آگاهی ها، بدان عمق می بخشد. 
برای این کار، الزم است روشنفکر اوالً جامعه ی خود را بشناسد و ناآگاهی او را دقیقاً بداند. ثانیاً آن »راه نو« را درست بفهمد و بدان 
اعتقادی راسخ داشته باشد، ثالثاً خطر کند و از پیشامدها نهراسد. در این صورت است که می شود: العلامء ورثة االنبیاء. وجود چنین 

کسی برای یک ملّت که به سوی انقالبی تمام عیار پیش می رود، نعمت بزرگی است. و آل احمد به راستی نعمت بزرگی بود. 

بهمناسبتسالروزدرگذشتجاللآلاحمد

نگاهی به اهمیت واقعه ی غدیر و نقش آن درتشکیل دولت و جامعه اسالمی

بازخوانی
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از بعثت پیامبر اکرم )( به عنوان آخرین دین الهی که جهان را تحت تأثیر خود قرار داد، بیش از چهارده قرن می گذرد. در طول این زمان نظرات فراوانی از 
سوی متفکران و مکاتب مختلف فکری پیرامون هدف و دلیل بعثت پیامبری در شبه جزیره ی عرب جاهلی آن زمان بیان شده است، درحالی که هدف بعثت 
ََّمــا بُِعْثــُت ِلُتَمِّــَم َمــَکاِرَم الْْخــاَلِق«. را بایــد انسان ســازی و تعالــی انســان در مســیر الهــی تعبیــر کــرد کــه خــود فرموده انــد: »إِن

1 که "راهی جز مبارزه نمانده اســت، و باید 

چنگ و دندان ابرقدرت هــا و خصوصاً امریکا را 
شکست" که "امروز، روز هدایت نسل های آینده 
است. کمربندهاتان را ببندید که هیچ چیز تغییر 
نکرده است." بعد هم خطاب به فرزندان مبارز و 

انقالبی چند توصیه می کنند:
1. از مبارزه خسته نشوید که ابی سفیان و ابی لهب و 

ابی جهل برای انتقام در کمین نشسته اند.
2. به فکر نگه داشــتن وضع موجود نباشید. بلکه 
به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به 
دشمنان اسالم باشید، که عزت و حیات در سایه 

مبارزه است.
3. مبارزه با راحت طلبی ســازگار نیست، و آن ها 
که تصور می کنند مبارزه در راه استقالل و آزادی 
مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و 

رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند.
۴. تنها آن هایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر 
و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و 
متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان 

واقعی انقالب ها هستند.
5. باید خدا را در نظر داشــت، و تمام هم و تالش 
خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار 

گرفت.
6. از هیچ تهمتی نترســید. آمریکا و استکبار در 
تمامی زمینه ها افرادی را برای شکســت انقالب 

اسالمی در آستین دارند.

زندگی پر مبارزه ی فرزندان خمینی
حاال پس از گذشت ســه دهه از آن فرمان، خلف 
صالح خمینی کبیر می فرماید: »می توانیم به آن 
هدف ها برسیم، مشروط بر اینکه این قطار بر روی 
همین ریل حرکت کند؛ بر روی ریلی که امام، قطار 
جامعه ی اسالمی را به حرکت درآورد. بعد از رحلت 
امام، ما هرجا انقالبی عمــل کردیم پیش رفتیم 
و هرجا از انقالبی گــری و حرکت جهادی غفلت 
کردیم، عقب ماندیم... مخاطب این سخن، همه ی 
ما هستیم؛ مسئوالن مخاطب اند؛ فّعاالن سیاسی، 
فّعاالن فرهنگی، فّعاالن اجتماعی، همه مخاطب 
این سخن اند؛ جوانان، دانشــگاهیان، حوزویان، 
پیشه وران، روستاییان، شــهریان، همه مخاطب 
این سخن اند؛ همه باید بدانند می توان این راه را با 
شــیوه ی انقالبی حرکت کرد و آن وقت، پیشرفت 
قطعی است؛ و می توان به شیوه ی دیگری حرکت 
کرد و آن وقت سرنوشــت، سرنوشــت رّقت آوری 
خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشــتند، مکّرر در 
مواردی می گفتند: اسالم سیلی خواهد خورد. اگر 
راه را عوض کردیم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد، 
اسالم هم سیلی خواهد خورد.«95/3/1۴ به همین 
دلیل اســت که برای پیروزی انقالب و رسیدن به 
اهداف آن »باید مبارزه کرد؛ بدون مبارزه هیچ چیز 
به دســت نمی آید.« 96/6/6 آری بــرادر، زندگی 

فرزندان خمینی عادی نیست. پر از مبارزه است. 

یژه
ت و

دداش
یا

باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم...باید بیشتر به سمت اسالمی شدن، مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن، به سمت زندگی علوی برویم. 
رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز لنگ می بســتند و راه می رفتند، امروز هم لنگ ببندیم؛ نه، امروز دنیا 
پیشرفته است. باید روح زندگی علوی -یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا- 
را در خودمان زنده کنیم؛ این اساس کار ماست. در آن صورت کارآمدی جمهوری اسالمی هم مضاعف خواهد شد...اگر ما قدم به قدم تحول 

درونی خود را جدی بگیریم و پایبندی را به ارزشها و اصول خود عمال نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد     83/8/6

#زندگی_علوی
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زندگی علوی، تضمین کارآمدی جمهوری اسالمی خواهد بود


