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در ماه رمضان مجالس انس و 
دعا  داشته باشید              

اجتماع داشـته باشـید با هـم، برادرید شـما. 
حافـظ اسـام هسـتید شـما و حفظ اسـام 

تا همـراه هـم نباشـید نمی شـود. شـما همه 
بـا هـم باشـید، مجالـس داشـته باشـید، ماه 
رمضان اسـت حـاال. شـب ها مجالس داشـته 
باشـید. مـردم را دعـوت کنیـد بـه اینکـه 
مجالس انس داشـته باشـند، مجالـس احکام 

داشـته باشـند، مجالـس دعا داشـته باشـند. 
شـهر دعاسـت، شـهر توسـل به خداسـت. و 
ان شـاء اهلل همه موفـق باشـید که در ایـن ماه 
رمضـان این اسـام را بیمـه کنید بـا دعاهای 
خودتـان.   امام خمینـی )ره(؛ 21 خـرداد 1362

رشعی احکام

خاطرات  رهربی

ایرانی خانواده

بیماری و منع پزشک
س: بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم 
نیســتند، بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر 
داشــتن منع می کنند، آیا گفته ی این پزشکان 

حجت است یا خیر؟
ج: اگر پزشــک امین نباشــد و گفته ی او هم 
اطمینان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، 
گفته ی او اعتباری ندارد و در غیر این صورت 

نباید روزه بگیرد.
س: من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا 
دوازده سالگی روزه نگرفته ام، در حال حاضر چه 

تکلیفی دارم؟
ج: واجب است روزه هایى را که در ماه مبارک 
رمضان نگرفته ایــد با اینکه به ســّن تکلیف 
رسیده بودید، قضا کنید، و اگر افطار روزه ماه 
رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شرعى 

بوده، کّفاره هم بر شما واجب است.   

وقتى در مشـهد بودم، نـام امـام خمینى)ره( 
را شـنیدم. ایشـان آن زمان به »حـاج آقا روح 
اهلل« معروف بودند و شـهرت ایشـان در میان 
طـاب، بـه خاطـر جدیـت در تدریـس بـود. 
هـر طلبـه ی جوانـى کـه در درس جدیـت و 
کوشـایى داشت، مشـتاق شـرکت در دروس 
ایشـان در حـوزه ی قـم بـود... وقتـى نهضت 
امـام آغاز شـد، کامـا برای پیوسـتن بـه زیر 
پرچـم ایشـان آمـاده بـودم؛ چـون همـه ی 
آنچـه را کـه مى خواسـتم، در ایـن نهضـت 
یافتم. بـه یـاد دارم یک سـال پـس از نهضت 
امـام، از یکـى از کوچه هـای قم مى گذشـتم 
کـه دیـدم دومیـن اعامیـه ی امـام را بـر در 
ورودی مدرسـه ی حجتیه چسـبانده اند. امام 
در ایـن اعامیـه، اسـداهلل علـم را بـا لحـن و 
زبانى مورد خطـاب قـرار داده بود کـه قدرت 
اسـام و عـزت علمـای مسـلمین در آن موج 
مـى زد. کلمـات اعامیـه را بـا تمـام وجـود 
نیوشـیدم و خواسـتم به سـجده بیفتـم؛ زیرا 
بیانگر تمامـى احساسـات و آرزوهایـم بود، و 
فهمیـدم امام تـا آخـر پای حـق مى ایسـتد.   

   منبـع : کتـاب خـون دلـی که لعل شـد

آمریکایى هـا  طـرف  از  مذاکـره  پیشـنهاد 
چـرا  مـا  حـاال  نیسـت...  جدیـدی  چیـز 
مذاکـره نمى کنیـم؟... آمریکایى هـا فرمـول 
ایـن اسـت کـه مى گویـم...  مذاکراتى شـان 
به معنـای  سیاسـى  عـرف  در  اّوالً  مذاکـره 
نشسـتن و حـرف زدن و احوالپرسـى کـردن 
دادوسـتد،  یعنـى  مذاکـره  نیسـت،  کـه 
یعنـى بنشـینید دو طـرِف میـز؛ شـما یـک 
چیـزی بدهیـد، یـک چیـزی بگیریـد... خب، 
آمریکایى هـا چـون مّتکى هسـتند بـه قدرت 
نظامـى و قـدرت پولـى و قـدرت رسـانه ای 
وقتى کـه بـا یـک طرفـى مى خواهنـد مذاکره 
کننـد، اهـداف اصلـى خودشـان را قبـًا برای 
خودشـان مشـّخص مى کننـد؛ حـاال بعضـى 
از آن اهـداف را بـه زبان هـم مى آورنـد، بعضى 
مرتّـب  کار  اثنـای  در  نمى گوینـد؛  هـم  را 
مى کننـد،  اضافـه  مرتّـب  مى کننـد،  دبّـه 
مرتّـب چانـه مى زننـد، اّمـا اهـداف اصلـى 
بـرای خودشـان مشـّخص اسـت؛ ایـن یـک. 
دّوم، از ایـن اهـداف اصلـى یـک قـدم عقـب 
نمى نشـینند... از مقصـود اصلـى و اهـداف 
اصلى شـان مطلقـاً عقب نشـینى نمى کننـد، 

نمى دهنـد. اصـًا  امتیـاز 
سـّوم، از طـرِف مقابـِل مذاکـره امتیـاز نقـد 
مى خواهنـد... اگـر چنانچـه طـرف مقابـل از 
دادن امتیـاز نقـد امتنـاع بکنـد، هوچى گـری 
تبلیغاتى و رسـانه ای و هیاهو در سـطح دنیا راه 
مى اندازنـد که بلـه، اینهـا مذاکـره نمى کنند، 
اینهـا بـه میـز مذاکـره بایـد برگردنـد، اینهـا 
چنیـن مى کننـد. یک هیاهـوی عظیمـى که 
معمـوالً طـرف مقابـل کـم مـى آورد در مقابل 
ایـن هیاهـو؛ معمـوالً طـرف مقابـل منفعـل 
مى شـود. و مرحلـه ی چهـارم، خـودش بـه 
جای اینکـه در مقابل آنچـه از او نقـد مى گیرد 
چیـز نقـدی بـه او بدهـد... بـا وعـده دل طرف 
مقابل را خـوش مى کنـد و طرف مقابـل ]هم[ 
مى بینـد دارد وعـده مى دهـد بـا ایـن قرصـى 
و بـا ایـن محکمـى. مرحلـه ِی آخر؛ بعـد که 
قضّیه تمـام شـد و کارش گذشـت، زیر همین 
وعده هـم مى زند، ایـن وعـده ی قرص ومحکم 
را هـم مثل بـاد هـوا فرامـوش مى کنـد! روش 
مذاکره ی آمریکایى هـا این اسـت.     ۹7/5/22

روحیه  مردم کرج 
از پیش از انقالب 

خوب بود 
ســال 1345 - یعنی درســت 
سی ویک ســال قبل - در مسجد 
جامع این شهر جمعیت پرشور و 
مؤمنی جمع می شدند، تا در آن ایام 
اختناق مطلق، سخنانی را بشنوند. 
من روزها و شب های ماه رمضان از 
تهران می آمدم و با این مردم حرف 
می زدم. البته پلیس و دســتگاه 
امنیت آن رژیم اختناقی و خفقان بار 
و ضّدآزادی، اجازه ندادند که آن ماه 
رمضان به شکل مطلوب تمام شود، 
و جلسات را قطع کردند. من از آن 
وقت، مردم کــرج و روحیه ی کرج 
و نشاط و سرزندگی را در این شهر 

می شناختم.           76/7/24 سخنرانی رهبر انقالب در اجتماع مردم کرج | 76/7/24

امروز زن مسلمان در کشور ایران، یک موجود سرافراز و عزتمند است. هزاران وسیله ی تبلیغى، 
بمباران خبری مى کنند برای اینکه این واقعیت را واژگون جلوه بدهند؛ اما حقیقت این است. امروز 
مؤمن ترین و انقابى ترین زنان ما، زنان تحصیلکرده ی ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیلکرده ی 
ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاهها و مراکز علمِى تجربى و انسانى حضور دارند و فعالند. 
فعال ترین زنان ما در زمینه ی سیاسى، در زمینه ی علمى، در زمینه ی مدیریتهای اجتماعى، زنان 

مؤمن و انقابى ما هستند؛ دارای تحصیات خوب، دارای اندیشه ی عمیق.  ۹1/4/21 

فرمول مذاکراتی 
آمریکا را بشناسید

امروز زن مسلمان در ایران، سرافراز و عزتمند است 

حزب اهلل این است

شــرط دوام حیات جمهوری اســامى 
وجــود انگیزه هــای انقابــى و وجود 
روحیه ی انقابى اســت. اگــر روحیه ی 
انقابى نباشد، جمهوری اسامى نخواهد 
بود؛ بله، یک حکومتى ســِر کار خواهد 
بود، اّمــا آن حکومــت، دیگر جمهوری 
اســامى نیســت... بنابراین، انگیزه ی 
انقابى برای حفظ جمهوری اســامى 
حتماً الزم است. این انگیزه در چه وضعى 
است؛ آیا کم شده، آیا زیاد شده، آیا ادامه 
پیدا کرده، چه مقابله ها و مبارزه هایى با 

این انگیزه انجــام مى گیرد، راه مقابله ی 
با آنها چیست؛  و بر اســاس آن، مطالبه 
تنظیم کنیم. فــرض بفرمایید بنده که 
در صحبت های مختلــف مدام مى گویم 
که بــه بّچه های انقابــى و حزب اللّهى 
کمک کنید، معنایش همین است؛ یعنى 
این یک مطالبه اســت بر اساس نگاه به 
حرکت انقابى کشور. البّته در این زمینه 
خوشبختانه کشور عقب که نرفته هیچ، 
پیش هم رفتــه؛ این هم قابــل اثبات و 

مسلّم ]است[.    ۹6/6/30      

شرط دوام حیات جمهوری اسالمی

واکنش رهبر انقالب به 
دیدن اعالمیه امام خمینی

اول. شب چهارشنبه ی هفته ی گذشته )17 اردیبهشت(، 
خبری در صدر اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعى قرار 
گرفت: هواپیمای مایک پمپئو، وزیرخارجه ی آمریکا، از صفحه ی رادار 
ناپدید شد. پمپئو که تا پیش از آن، طبق برنامه قرار بود به آلمان سفر 
کند، در اقدامى غیرمنتظره سفرش را به سمت مقصدی نامعلوم لغو 
کرد. "کیتلن کالینز"، خبرنگار شبکه ی "سى  ان  ان" در کاخ سفید، در 
توئیتى نوشت که به خبرنگاران همراه پمپئو گفته شده است که تا پایان 
سفر و بازگشت، حق اعام مقصد سفر را ندارند. ساعاتى بعد اما مقصد 

سفر ناگهانى پمپئو مشخص شد: عراق! 
صبح روز چهارشنبه، رادیو فرانســه درباره ی هدف پمپئو از این سفر 
چنین نوشــت: "مایک پمپئو، وزیر امورخارجه ی آمریکا، در اقدامى 
غیرمنتظره ، ســفرش به آلمان را نیمه تمام گذاشت و عازم بغداد شد. 
وی گفته که برای امنیت نیروهای آمریکایى مستقر در این کشور به 
بغداد رفته است. او پس از ترک عراق به خبرنگاران همراه خود گفت 

که نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق، مسئولیت کشور خود در تأمین 
امنیت نیروها و مراکز آمریکایى در خاک این کشور را جدی تلقى کرده و 

دراین باره به او اطمینان داده اند."
کاما واضح بود که این هدف اعام شده از سوی پمپئو، با چنان اقدام 
غیرمنتظره ای همخوانى نداشت و مســأله مى بایست مهم تر از اینها 
باشد. چند روز اما از این سفر نگذشته بود که ابعاد جدیدی از آن برما 
شد. "میدل ایست آی" از طریق منابع آگاه فاش کرد که سفر پمپئو به 
عراق، در واقع حامل پیامى برای ایران بود. پمپئو در این سفر، به "عادل 
عبدالمهدی"، نخست وزیر عراق صراحتا گفته بود که کشورش خواستار 
جنگ با ایران نیســت و از او خواســته این پیام را به تهران برساند که 
همه ی آن چیزی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مى خواهد، 
فقط یک توافق هسته ای جدید اســت. به نوشته ی این رسانه، "عادل 
عبدالمهدی" که انتظار داشت با سخنان آتشین پمپئو درباره ی ایران 

روبه رو شود، از این لحن نرم و آرام پمپئو شگفت زده شده بود. 

دوم. خود مقامات آمریکایى بهتر از هر کســى مى دانند که جنگ با 
ایران، بیش از همه بر ضرر کشورشان تمام خواهد شد. برای همین، 
موجى از اعتراضات منفى علیه اظهارنظرهــای اخیر دونالد ترامپ و 
نزدیکان او به راه افتاده اســت. "تیم کین"، سناتور ایالت ویرجینیا، 
هفته ی گذشــته اعام کرد: "در یک سال گذشــته، پس از خروج 
آمریکا از برجام، دولت ترامپ به اقدامــات جدی برای افزایش تنش 
با ایران دســت زده اســت از جمله اعام نادرست جابجایى معمولى 
ناو آبراهام لینکلن به عنوان اخطار به ایران. آشــکارا مى گویم: دولت 
ترامپ فاقد هرگونــه اختیار قانونى برای اقدام بــه جنگ علیه ایران 
بدون مجوز کنگره اســت." دیوید پترائوس، رییس ســابق سازمان 
ســیا نیز گفت: "در مورد این اظهارنظر که ممکن است دولت آمریکا 
به جنگ با ایران ترغیب یا وسوســه شــود، من فکر مى کنم چنین 
احتمالى کاما منتفى اســت. همانطور که قبــا گفتم، فرصتى که 

1  برای وارد کردن آســیب جدی به بخش هایى از برنامه ی ایران 
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شهیدان عزیز جزو کسانى بودند که نور حقیقت را در البای ظلمت های متراکم زمانه دیدند و به سوی آن شتافتند. مهم این است. خیلى ها حقیقت را نمى بینند و 
نمى فهمند؛ خیلى ها حقیقت را مى بینند، ولى شهامت و جرأت اقدام برای حقیقت را ندارند؛ اما کسى که هم توانایى آن را دارد که حقیقت را بیابد و ببیند و هم جرأت 

و دلیری این را دارد که به سوی حقیقت بشتابد و وظیفه ی خود را در این راه انجام دهد، او در هر برهه ای از زمان که باشد، یک انسان برجسته است.       ۸0/۸/20 
* عملیات بیت المقدس 6 در 27 اردیبهشت 1367 با هدف پاسخ به تحرکات دشمن در منطقه ی سلیمانیه عراق و تسلط بر سد دوکان شکل گرفت که به پیروزی رزمندگان اسالم 

ختم شد. در این عملیات چند تن از افسران ارشد رژیم بعث نیز به اسارت درآمدند.

شهدا در هر برهه و قشری که باشند انسان های برجسته ای هستند    |  این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای عملیات بیت المقدس 6 *

ن حرم از نسل مدافع�ی

چادر یک سنت ایرانی است
روایت رهبر انقالب از تالش

 برخی برای حذف چادر از جامعه

اراده ما قوی تر است

برای تحقق دین در محیط زندگی تالش کنید واکنش رهبر انقالب به دیدن اعالمیه امام خمینی فرمول مذاکراتی آمریکا را بشناسید
خاطرات رهبری  |  4 اطالع نگاشت  |  2بازخوانی تاریخی  |  4

شب گذشته، رهبر انقالب با تأکید بر اینکه نه جنگ خواهد شد و نه 
مذاکره، سرانجام رویارویی آمریکا با ایران را پیش بینی کردند:



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

هفته سخن ویژه روایت
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3  در دسترس های کشــورهای دیگر در منطقه 

بود، به سال های 2010 یا 2011 محدود مى شد. به 
نظر من اکنون چنین فرصتى وجود ندارد و اینکه 
کسى دوباره بخواهد محاســبه کند که چه اتفاقى 
رخ مى دهد، سؤال برانگیز است. من فکر نمى کنم 
چنین اتفاقى رخ دهد." شــاید به همین علت هم 
بود که مایک پمپئو نیز در دیدار اخیر با ســرگئى 
الوروف، همتای روســى خود در مســکو صراحتا 
تأکید کرد که "آمریکا در پى جنگ با ایران نیست."

سوم. حال سؤال این است که اگر گزینه ی نظامى، 
غیرمحتمل ترین گزینه اســت - که هست - پس 
هدف مقامات آمریکایى، از جنجال ها و هیاهوهای 
اخیر رسانه ای چیست؟ جواب آن مشخص است: 
"کشاندن مجدد ایران به میز مذاکره". یعنى همان 
چیزی که دونالد ترامپ نیز چند روز پیش صراحتا 
آن را اعام کرد: "دوست دارم ایرانى ها به من زنگ 
بزنند... کاری که بایــد مى کردند این بود که به من 
زنگ بزنند، بنشــینیم و توافق کنیم... درخواست 
زیادی نیست." در واقع آمریکایى ها تصور مى کنند 
که با دو گزینه ی "تحریم" و "بلوف جنگ" مى توانند 
ایران را وادار بــه مذاکره ی مجدد بــرای دریافت 
امتیازهای بیشتر کنند. موضوعى که رهبر انقاب، 
در دیدار شب گذشته با کارگزاران و مسئوالن نظام، 
صراحتا آن را رد کرده و راهبــرد ایران در قبال این 

اقدامات را نیز چنین بیان کردند: 
»آدم مى بیند و مى شنود که او )ترامپ( که مى گوید 
مذاکره، در داخل هم بعضى ها مى گویند »حاال مثًا 
مذاکره چه عیبى دارد«؛ مذاکره َسم است. تا وقتى 
آمریکا همینى است که االن هست - به تعبیر امام، 
تا وقتى آدم نشــده؛ امام این جوری تعبیر کردند - 
مذاکره ی ما و آمریکا َسم است، و با این دولت کنونى 
]آمریکا[، یک َسّم مضاعف اســت... مذاکره یعنى 
معامله؛ یعنى یک چیزی بدهى، یک چیزی بگیری. 
آنچه در این معامله مورد نظر او است، درست نقاط 
قّوت جمهوری اسامى است... هیچ ایرانى غیرتمند 
و با شــعوری نمى رود راجع  به نقاط قّوت خودش با 
طرف مقابل معامله کند... خب بنابراین اصل مذاکره 
غلط است. مذاکره با کســى که آدم حسابى باشد 
غلط است، حاال اینها که آدم حسابى هم نیستند؛ 
]مذاکره بــا[ آدم هایى که زیر حرفشــان مى زنند، 
تعّهدشــان را به هم مى زنند، پابنــد به هیچ چیز 
نیستند - نه یک چیز اخاقى، نه یک چیز قانونى، 
نه یک عرف بین المللى؛ به هیچ چیزی پابند نیستند 
- بنابراین مسخره اســت. البّته در عقای ما کسى 
نیست که دنبال این مسئله باشد... بنابراین گزینه ی 
قطعى ملّت ایران مقاومت در مقابل آمریکا است و در 
این رویارویى، در این مقاومت، او وادار خواهد شــد 
به عقب نشینى... این برخورد، برخورد اراده ها است؛ 
این رویارویى، رویارویى اراده ها است؛ و اراده ی ما از 

آنها قوی تر است.« ۹۸/2/24

سیاسی روش تحلیل
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هر جامعه ای یک سنت هایى دارد که همه اش هم غلط نیست؛ بعضى اش غلط است، بعضى اش درست 
است؛ از آن غلط هایش هم بعضى خیلى غلط است، غلط اندر غلط است، بعضى نه، کمى غلط است، خیلى 

غلط نیست.
یک جامعه ی انقابى چه کار مى کند؟ اگر شما خیال کنید که جامعه ی انقابى باید بیاید یک داس در 
دست بگیرد و تمام این سنت ها را ریشــه کن کند برود جلو و جامعه را از آن سنت ها صاف کند، اشتباه 
فکر کرده اید؛ نه، جامعه ی انقابى نباید این کار را بکند؛ جوامع انقابى گاهى از این کارها کرده اند و دچار 
لغزش های بسیار عظیمى شده اند؛ سنت های جامعه را از دست داده اند. ما االن جامعه ی انقابى ای سراغ 
داریم که به خاطر احیاء نکردن سنت های گذشــته، دچار لغزش و انحراف شده؛ زیرا آن سنت، سنت 

درستى بوده و اصا سنت اسامى بوده.
بعضى از سنت ها، سنت های غلطى نیستند، محصول عمر بشرند، محصول قرن ها تجربه ی بشرند؛ چه 
مانعى دارد ما آن ســنت ها را عمل بکنیم، چه عیب دارد؟ مثا حاال اگر بخواهیم مثال بزنیم، چادر یک 
سنت ایرانى است؛ چون شکل چادر که اسامى نیست؛ حجاب، اسامى است. حجاب را گاهى با چادر 
تأمین مى کنند، گاهى با عبا تأمین مى کنند، گاهى با ِخمار )چارقد( تأمین مى شود. امروز در شام و شامات 
و آن طرف ها معمول است که چارقدهایى زن ها سرشان مى اندازند که تا وسط دست شان مى آید و روی 
سینه شان را مى پوشاند. گاهى هم به اشکال دیگر ممکن است تأمین بشود. شما مکه که مشرف بشوید، از 
ملیتهای مختلف اسامى که آنجا مى آیند مى بینید؛ مى بینید انواع و اقسام حجاب آنجا وجود دارد که نوع 
چادرش مال ایرانى ها است؛ و آن طوری که من شنیده ام - و البته تحقیق نکرده ام در این باب - خود چادر 
به این شکل، مربوط مى شود به قبل از اسام در دوران ساسانیان؛ خب، بعد که اسام آمد و حجاب را آورد، 

ایرانى ها از همین چادر استفاده کردند؛ خب یک سنت ایرانى است.
حاال انقاب اسامى شده، ما بیاییم این چادر را از سر زن ها بکشیم و بگوییم نه این چادر غلط است، بیایید 
نوع دیگری حجاب درست کنید، حاال یا از نوع حجاب مردم شام، یا از نوع حجاب مردم حجاز، یا از نوع 
حجاب مردم عراق، یا از نوع حجاب مردم مصر؛ این درست اســت؟ نه آقا، چه عیب دارد؛ اتفاقا اگر بنده 
بخواهم قضاوت بکنم بهترین نوع حجابى که وجود دارد چادر اســت؛ تا آنجایى که من دیده ام، چادر از 

همه ی انواع حجاب بهتر است.
حاال بعضى ها فورا دست پاچه شدند که »حجاب اســامى«؛ خیلى بامزه بود قبل از پیروزی انقاب، 
عده ای از دخترها و زن های متجدد چادرها را گذاشــتند کنار و حجاب اسامى درست کردند؛ غافل از 
اینکه حجاب اسامى مال آنهایى بود که حجاب نداشتند، چادر سرشان نمى کردند، تحت تأثیر تبلیغات 
مبلغین اسامى قرار مى گرفتند، یک چارقدی مى بستند و یک آستین بلندی درست مى کردند، مى شد 
حجاب اسامى؛ اما آنکه حجاب اسامى را به نحو اکملش دارد که چادر است، او که دیگر نباید چادر را از 
سرش بردارد چارقد ببندد که بخواهد حجاب اسامى درست کند! ببینید این به هم زدن سنت ها و به هم 

ریختن سنت ها است؛ این غلط است. 

چادر یک سنت ایرانی است
آیت اهلل خامنه ای در خالل جلسه ی تفسیر »سوره ی مجادله« که در زمان ریاست جمهوری در جمع پاسداران 
و اعضای دفتر ریاست جمهوری، در هفت نوبت از 17 اردیبهشت تا 11 تیرماه 61 برگزار شد، بحث مبسوطی 
را پیرامون چگونگی مواجهه ی »جامعه ی انقالبی« با »ســنت ها« ارائه داده اند. خط حزب اهلل برای اولین بار، 

قسمتی از آن را که شاید بی ارتباط با حال و هوای این روزها نیست منتشر می کند:

باید فکری بکنید تا این جریان های سالم دانشجویى - چه انجمن ها، چه بسیج، چه تشکل های گوناگون 
دیگری که بحمداهلل امروز تشکل های دانشجویى خوبى در دانشــگاه هست - در کنار حرکت فکری 
علمى، به سمت یافتن قدرت تحلیل سیاسى کشانده شوند. قدرت تحلیل که نبود، انسان فریب تحلیِل 
فریب گِر بیگانه را مى خورد. در دنیای سیاست هیچ کسى صریحاً نمى آید بگوید که من مى خواهم به تو 
ظلم کنم؛ نه به یک ملت، نه به یک شخص؛ این طور که نمى گویند. مى  آیند با »مغالطه های سیاسى« 
کاری مى کنند که بتوانند بر او تسلط پیدا کنند. درست مثل مغالطه های فلسفى، ذهن طرف را با یک 
چشم بندی علمى - در واقع یک تردستى - منحرف مى کنند. یک مغالطه ی سیاسى درست مى کنند، 
میخ خودشان را مى کوبند. ما باید کاری کنیم که این جوان ما بتواند مغالطه را بشناسد؛ کما اینکه در 

فلسفه و منطق، شناخت مغالطه یکى از هنرهاست.      ۸5/5/23

مراقب مغالطه های سیاسی باشید!

پیشرفت هایتان متکی به اصالت ها باشد 
این حرکت ]و پیشرفت طاب[ چیز بسیار مبارکى است. البّته حرکت باید درون جوش، درون زا، مّتکى به اصالت ها باشد... باید از 

درون بجوشیم؛ باید مثل چشمه بجوشیم و حرکت کنیم و آبیاری کنیم.  برای تحقق دین در محیط 
زندگی تالش کنید

هر سـال، دیدار با اقشـار گوناگون یکـی از برنامه هـای مهم رهبر انقـالب در ماه 
میارک رمضان اسـت. امسـال اما دیدار جدیـدی در برنامـه ی دیدارهای 

رهبر انقـالب قرار گرفت که در سـال های گذشـته سـابقه نداشـت: 
دیدار بـا طـالب و فضـالی حوزه هـای علمیه. نشـریه ی 

همیـن  بـه  حـزب اهلل  خـط 
مناسـبت برخی از توصیه های 

رهبر انقـالب در ایـن دیدار 
خطـاب بـه طـالب را 

مـرور می کنـد:

توصیه های رهبر انقالب به طالب حوزه های علمیه

برای تحقق دین در محیط زندگی تالش کنید
بخشى از اسام عبارت است از معارف اسامى که این معارف شامل عقلّیات و نقلّیات و ارزش های اخاقى و بیان سبک زندگى و شیوه ی 
حکومت است؛ و همه  ی اینها جزو معارف اسامى است که دانستن اینها الزم است. این بخشى از اسام است؛ بخشى از اسام هم 
عبارت است از تحّقق اینها در خارج؛ یعنى توحید محّقق بشود در خارج... شما به عنوان عالم دین و متخّصص دین موّظفید که 

اسام را در خارج، در محیط زندگى محّقق کنید؛ این وظیفه ی ما است. این کاری است که امام بزرگوار کرد. 

درباره چگونگی تحقق دولت اسالمی فکر کنید
امروز هم که بحمداهلل نظام اسامى به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسامِى 
به معنای واقعى و سپس جامعه ی اسامِى به معنای واقعى و سپس تمّدن اسامِى به معنای 
حقیقى به وجود بیاید، حوزه ی علمّیه مســئولّیت های متناســب با این کار بزرگ را دارد، 
باید انجام بدهد. چه کار باید بکنید؟ باید بنشــینید فکر کنید دیگر؛ اینها جزو آن 

موضوعات و مباحث فکری شما است. 
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1
روایت رهبر انقالب از تالش برخی برای حذف چادر از جامعه

معرفت مردم را باال ببرید
این حرف های خوب را، ایــن مطالب عالــى را در همین زمینه های 
گوناگون به مردم بزنید؛ مسئله ی سبک زندگى، مسئله ی حکمرانى 
اسامى،  مسئله ی مبارزه ی با طاغوت، مســئله ی استقرار توحید به 
معنای واقعى کلمه در جامعه، و مسئله ی عدالت که جزو اساسى ترین 
مســائل اســت؛ بروید بگویید اینها را، معرفت مردم را بــاال ببرید، 
گفتمان های انقابى در مردم به وجود بیاوریــد؛ و البّته وجود دارد، 
تقویت کنید. خیلى کار از عهده ی حوزه برمى آید؛ بخشى مربوط به 
دستگاه های متصّدی این کار در حوزه و در خارج حوزه است، بخشى 

هم مربوط به خود طّاب است . 

جایگاه اجتماعی طالب خواهر معلوم بشود ســؤال یکى از این خانم های فاضل بود که جایگاه 5
اجتماعــى طّاِب خواهر کجا اســت؟ بلــه، واقعاً 
سؤال بجایى اســت... این خانم های طلبه وقتى درس طلبگى 
مى خوانند و ما این همه فاضل زن داریــم، حضور اینها در بین 
خانواده ها، در اجتماعات زنان خیلى مغتنم است. یک روز یک 
بانوی اصفهانى بود، مّای خوبى بــود و در علوم عقلى و مانند 
اینها بیشتر تخّصص داشتند... خب افتخار مى کردیم که یک 
بانوی فاضله ی عالمه ای داریم؛ حــاال چند  ده هزار طلبه ی 
فاضل ]داریم[ که بینشــان تعداد زیادی فضای برجسته 
هستند، ]این[ خیلى چیز مهّمى است؛ ]باید[ جایگاه اینها 

معلوم بشود. ۹۸/02/1۸


