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تصویری از دیدار سران
 و معتمدان عشایر کردستان

با رهبر معظم انقالب 

)(آثار شهادت امام حسین
ـــهـای  بــدون تــالش
 امـام سجـاد)( نمـی ماند

به مناسبت سالگرد سفر استانی رهبر انقالب میالد مسعود امام سجاد )( مبارک باد؛

شهادت در غربت، امتیاز بزرگ مدافعان حرم این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهدای غریب 
مدافع حرم در 
خان طومان

مزار: عند ربهم یرزقونتاریخ شهادت:   17 اردیبهشت 1395 شهادت: خان طومان در جنوب حلب

این شهدا امتیازاتی دارند؛ یکی این که اینها از حریم اهل بیت در عراق و سوریه دفاع کردند و در این راه به 
شهادت رسیدند... امتیاز دوم این شهدای شما این است که اینها رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها 
مبارزه نمیکردند، این دشمن می آمد داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمیشد، ما باید اینجا در کرمانشاه و 
همدان و بقیه ی استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را میگرفتیم. امتیاز سوم هم این که اینها در غربت 

به شهادت رسیدند. این هم یک امتیاز بزرگی است. این هم پیش خدای متعال فراموش نمیشود.  94/11/5

پاسخ پرسش

زن و شوهر محیط خانه را 
شاد و سرزنده بسازند

ایرانی خانواده
3

4

زمانه ی اصالح حکمرانان
رهبر انقالب در ادامه رویه سالیان 
گذشــته، در ماه های اخیر بخش 
قابل توجهــی از بیانات خود را به 
برخی رفتارها و رویه ها در حوزه سبک زندگی و 
حتی رفتارهای فردی در جامعه اختصاص داده اند. 
اما مخاطب اصلی این هشــدارها و مطالبات چه 

کسانی هستند؟ مردم یا مسئوالن؟
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در دیــدار اخیر خود 
با اعضای مرکز الگوی اســامی ایرانی پیشرفت 
هدف انقاب اســامی را »تحقق تمدن اسامی 
95/2/6« دانســته اند. گزاره ای کوتاه که اگر ابعاد 
آن به خوبی روشن نشود، تاش ها برای رسیدن 
به هدف انقاب اســامی به ســرانجام نخواهد 
رسید. ایشــان در ســخنرانی های گوناگونی که 
ســابقه ی آن به دهه 70 باز می گــردد، بصورت 
مکرر بیان نموده اند که برای رســیدن به تمدن 
اســامی، باید از چهار مرحله عبور کنیم: انقاب 
اسامی، نظام اســامی، دولت اسامی، و کشور 
و  جامعه اســامی و درباره ی دشواری مرحله ی 
انقاب اســامی فرموده اند: »این طور نبود که در 
هر زمانی، در هر شرایطی، در هر کشوری، چنین 
حادثه ای]انقاب اســامی[ بتواند پیش بیاید؛ 
نه... آن قدر حوادِث فــراوان کنار هم قرار گرفت تا 
شرایط آماده شــد برای این که انقاب اسامی به 
وجود آید و پیروز شود.79/9/12«  پس از آن، وارد 
مرحله ی نظام اسامی شده ایم: »نظام اسامی، 
یعنی طرح مهندسی و شــکل کلّی اسامی را در 
جایی پیاده کردن. مثل این که وقتی در کشور ما 
نظام سلطنتِی استبدادِی فردِی موروثِی اشرافِی 
وابسته برداشته شد، به جای آن، نظام دینِی تقوایِی 
مردمِی گزینشی جایگزین میشــود. 79/9/12« 
مرحله ی بعدی، دست یافتن به »دولت اسامی« 
اســت. دولت اسامی یعنی: »تشــکیل منش و 
روش دولتمردان به گونه اســامی... مسؤوالن و 
دولتمردان باید خودشــان را با ضوابط و شرایطی 
که متعلق به یک مســؤول دولت اسامی است، 
تطبیق کنند... دولت به معنای عام، نه به معنای 
هیأت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه، مسؤوالن کشور، 
رهبری و همه. 79/9/12« اما پس از گذشت سال ها 
از پیروزی »انقاب اســامی« و تشکیل »نظام 
اسامی«، ایشــان در دیدار اخیر خود با اعضای 
مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت بیان داشتند 
که همچنــان در مرحله ی دولت اســامی قرار 
داریم و »تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق 
نشده است، نوبت به »تشکیل جامعه ی اسامی« 
 3 نمی رسد. 95/2/6« اگرچه »از همان اوان...  

شعبانماهعاشقانهها
فرصت یاد خدا به خصوص برای جوانها

ترفند انگلیس
 برای اشغال فلسطین

به بهانه "یوم النکبه" روز اشغال فلسطین مظلوم؛

»بخصوص به شما جوانهای عزیز در سراسر کشور و هر جا که هستید عرض میکنم: جوانها! این دلهای پاک را، این دلهای نورانی را، این دلهای نرم را مغتنم 
بشمرید؛ آنها را با یاد پروردگار سیراب کنید؛ آنها را از ذکر خدا لبریز کنید، که خدای متعال توجهاتش را و رحمتش را بر این ملت مستدام خواهد کرد.«
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فرصت یاد خدا به خصوص برای جوانها

# اختالف_افکنی |  وصیت دائمی امام وحدت کلمه بود
کـلــیـد  واژه »دســتهایی در کار است تا سر مســائل هیچ و پوچ، عده ای را به جان هم بیندازد و ســر موضعگیریهای گوناگون 

حزبی و جناحــی و گروهی و گاهــی گروهکی، افراد را با همدیگر مســأله دار کند؛ درســت نقطــه ی مقابل انما 
المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم 81/4/26«. »بعضیها هســتند که نقش و تأثیر و قّوت وجودیشان طوری است 
که کمترین اشاره ی آنها - هرچند غیرعمد باشد - ممکن است خدای نکرده موجب تفرقه و اختاف شود. افرادی 
که حساس هستند و حرکات و حرف و اشاره و تصریح آنها در مردم اثر می گذارد، باید مواظب باشند که کار آنها به 
ایجاد اختاف و تفرقه دامن نزند. کسانی که قلم در دستشــان و تریبون در اختیارشان است، و کسانی که در میان مردم از 

وجهه یی برخوردارند، باید خیلی مراقبت کنند. باید وحدت کلمه را حفظ کرد؛ این وصیت دایمی امام بود.68/4/3«  

شعبان ماه عاشقانه ها

1.یاد خدا  بخصوص برای  شما جوانهای عزیز
»یاد خداست که دلها را در ماجراهای طوفانی دنیا و زندگی حفظ 
میکند. یاد خدا را مغتنم بشمارید... من به شما عرض بکنم از اول 
انقاب تا امروز - که سی ســال میگذرد - در حوادث گوناگون، 
حوادثی که بعضی از آنها میتوانست یک ملت را، یک نظام را از جا 
بکند، میتوانست یک کشور را دچار دریای طوفانی ای بکند که 
ندانند چه میکنند و چه باید بکنند اما این کشتی استوار که متکی 
به ایمانهای شما، به اراده ی شــما، به دل نورانی شما به ذکر خدا 
متکی بود، در این طوفانهای گوناگون اندک اضطرابی پیدا نکرد. 
این نشانه ی رحمت الهی است؛ این نشانه ی تفضات خداوند به 
شما ملت عزیز است. ... مبادا یاد خدا از دلها برود. بخصوص به شما 
جوانهای عزیز در سراسر کشور و هر جا که هستید عرض میکنم: 
جوانها! این دلهای پاک را، این دلهای نورانی را، این دلهای نرم را 
مغتنم بشمرید؛ آنها را با یاد پروردگار سیراب کنید؛ آنها را از ذکر 
خدا لبریز کنید، که خدای متعال توجهاتش را و رحمتش را بر این 
ملت مستدام خواهد کرد. ... این فضای معنوِی جامعه را قدر بدانید، 
مبادا هیجانهای سیاسی ما را از خدا غافل کند؛ ... این انقاب از اول 
بر پایه ی ایمانهای پاک و صادق استوار شد و ادامه ی این راه هم بر 

همین پایه ی استوار قرار خواهد داشت. 88/3/29«

2. این  سه ماه عبادت را  دست کم نباید گرفت
 در مسیر تربیتی اسام، ســه ماه رجب و شعبان و رمضان، ایام  
به خصوصی هستند که یاد و ذکر خدا و تعبد و ایمان بیش از ایام 
دیگر جلوه گر اســت. »این ایام عبادت را - این ماه رجب را، ماه 
شعبان را و باالتر، ماه رمضان را - دست کم نباید گرفت. ما اگر 
بخواهیم در میدانهای زندگی، آن راه مستقیم و صراط قویمی 
را که اسام به ما نشان داده اســت با قدرت طی کنیم، احتیاج 
داریم که رابطه مان را با مبدأ اعلی، با حضرت باری تعالی  محکم 
کنیم. این رابطه با دعاست، با نماز است، با اجتناب از گناه است. 

»87/6/24

3. ماه شعبان، گذرگاه مؤمنان به سوی ماه ضیافت الهی
 درباره ویژگی های ماه شعبان که در هفته آغازین آن قرار داریم 
خصوصیات متعددی می توان برشمرد.  از یک زاویه »برای این که 
انسان بتواند وقتی وارد تاالر)ماه رمضان( شد، چشمش باز باشد و 
غافل نشود و سرش را بیندازد پایین و از این در وارد شود و از آن در 
بیرون برود؛ نگاهی به دوروبر کند و استفاده ای ببرد و برای این که 
این آمادگی در من و شما پیدا شود، این ماه رجب و شعبان را قرار 

داده اند؛ رجب یک جور، شعبان یک جور دیگر. رجب، بیشتر ماه 
نماز است؛ شعبان، بیشتر ماه دعا و روزه است. 83/7/13« چراکه 
»ماه شعبان، گذرگاه مؤمنان به ســوی ماه ضیافت الهی -ماه 

مبارک رمضان- است. 90/3/14«

4. نیمه ی شعبان قله اعیاد  این ماه
ماه شعبان همراه اســت با »اعیاد بزرگ و پیاپی ای که حقیقتاً 
هــر کدامی بــرای دلهای شــیعیان یک خورشــید فروزنده 
اســت، یک شــعاع خیــره کننــده اســت؛ والدت حضرت 
اباعبداهلل الحسین )علیه الّصاه و الّسام(، والدت حضرت سجاد 
)علیه الّصاه و الّســام( و والدت حضــرت ابی الفضل العباس 
)علیه الّصاه و الّسام(. 88/5/5« وجود این اعیاد فرصتی برای 
توجه و توســل به ائمه و اهل بیت سام اهلل علیهم است. اعیادی 
که »قله ی« آن »عید نیمه ی شعبان است. 86/6/4« عیدی که 
»دلهای مؤمنین، به این روز بزرگ و این والدت عظیم وابســته 
اســت. 80/8/8« از دیگر سو »شــب و روز نیمه ی شعبان - با 
قطع نظر از والدت این بزرگوار در این شب و روز - از لیالی و ایام 
متبرکند. شب نیمه ی شعبان، شب بسیار متبرکی است. تالی تلو 
لیالی قدر و وقت توجه و تذکر و توسل به ذیل عنایات باری تعالی 
و طلب و درخواست است. اعمال و ادعیه ای هم دارد که اگر موفق 
شده اید و آنها را انجام داده اید، ان شااهلل مشمول قبول پروردگار 
باشد. اگر کســانی هم غفلت کردند و توجه نداشــتند، به یاد 
نگهدارند که همه سال، شب نیمه ی شعبان را مغتنم بشمارند. 

 »76/9/25

5. کمیل و شعبانیه، دو مناجات عاشقانه
رهبر انقاب در خاطره ای که از امام راحل نقل کرده اند به دو ابزار 
مهم استفاده از برکات این ماه و تقویت رابطه با خدا اشاره می کنند، 
دو ابزار مهم بهره مندی از این ماه که اتفاقا مورد عاقه امام راحل و 
عظیم الشأن ما است. مناجات هایی که رهبر انقاب از آنها با صفت 
زیبای عاشقانه یاد می کنند: »این مناجات شعبانیه را ببینید. من 
یک وقتی از امام )رضوان اهلل علیه( پرسیدم در این دعاهای مأثوری 
که وجود دارد، شما کدام دعا را بیشتر از همه خوشتان می آید و 
دوست دارید. فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقاً هر دو 
دعا هم مال ماه شعبان است؛ دعای کمیل که می دانید اصاً ورود 
اصلی اش مال شب نیمه ی شعبان است، مناجات شعبانیه هم که 
از ائمه نقل شده، متعلق به ماه شعبان است. لحن این دو دعا به هم 

نزدیک است؛ هر دو عاشقانه است. 83/7/13«   

  انتصاب دکتر علی عسکری 
به ریاست سازمان صدا و سیما

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی، در حکمی با پذیرش اسـتعفای آقای محمد 
سـرافراز و تشـکر از تاش های انقابی و ارزشِی ایشان، 
آقـای دکتـر عبدالعلـی علی عسـکری را بـه ریاسـت 
سـازمان صدا و سـیما منصـوب کردنـد. رهبـر معظم 
انقاب اسـامی همچنین آقای سـرافراز را به  عضویت 

در شـورای عالی فضـای مجـازی منصـوب کردند. 
خط حزب ا...|  |

  پیام دبیرکل حزب ا... 
خطاب به رهبر معظم انقالب

سیدحسـن نصرا...: عربسـتان سـعودی در راستای 
خدمت رسـانی بـه آمریـکا، هجمـه بـه مقاومت را 
در پیـش گرفته اسـت. فشـارها برکشـورهایی که 
از مقاومـت حمایـت میکننـد افزایـش خواهـد 
یافت. جمهـوری اسـامی ایـران از طریـق مواضع 
امـام خامنـه ای و تمـام مسـئوالن ایـران، موضـع 
قاطـع، نهایـی و سرنوشـت سـازی در حمایـت از 
مقاومـت دارنـد. همانگونـه کـه امـام خامنـه ای از 
مـا پشـتیبانی میکنند،مـا نیـز بـه ایشـان عرضـه 
میداریـم: ای آقـا و امـام ما،خیالتان آسـوده باشـد.  

|    المنـار|

 روایت رسانه سلطتنی انگلیس از 
دغدغه آیت ا... خامنه ای درباره زبان انگلیسی

سـایت بی بی سـی دربـاره چرایـی مخالفـت رهبر 
انقـاب با گسـترش زبـان انگلیسـی نوشـت: عمق 
نگرانـی آقای خامنـه ای از گسـترش و ترویـج زبان 
انگلیسـی نتایـج آن اسـت کـه می توانـد بـه تغییر 
فرهنـگ جوانـان و در نهایـت تضعیـف پایه هـای 
ایدئولوژیـک نظـام تبدیل شـود. این موضـوع مورد 
اجماع پژوهشـگران روابـط بین الملل اسـت که در 
مقولـه رقابـت بیـن حکومت هـا، قدرت سـخت در 
درازمـدت کارایـی مقابلـه بـا قـدرت نـرم را نـدارد 
و بـرای مبـارزه با قـدرت نـرم بایـد از همـان حربه 

فـارس| یعنـی "قـدرت نرم" اسـتفاده کـرد.  | 

انتقاد اندیشکده آمریکایی از غارت 
دومیلیاردی دولت آمریکا

اندیشـکده »شـورای آتانتیک« اقـدام اخیر دولت 
آمریـکا در تصاحـب ۲ میلیـارد دالر از دارایی های 
ایـران را ناقـض اصـل مصونیـت قضایـی دولت هـا 
متقابـل اقـدام  بـه  تهـران  تحریک کننـده   و 

فارس|  دانست.  | 
 

برنامه 25ساله آمریکا برای
 مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

در سـند »بهـره بـرداری و نگهـداری، نمـای کلـی 
سـال مالـی ۲017« وزارت دفـاع آمریـکا کـه بـه 
کنگـره ایـن کشـور ارائـه شـده، »مقابلـه بـا نفـوذ 
منطقه ای ایـران« گنجانده شـده و بـرای آن برنامه 
اسـت.پنتاگون  شـده  داده  ترتیـب  سـاله ای   ۲5
تاکید کـرده که بودجـه مذکـور بـرای وزارت دفاع 
آمریـکا جهـت مقابلـه بـا حضـور و نفـوذ منطقه ای 
ایران ضروری اسـت. در سـند تصریح شـده اسـت: 
»باید با نفـوذ شـرورانه ایـران در خاورمیانـه مقابله 

فـارس|  کنیـم«. | 

از امام 

)رضوان الله علیه( 

پرسیدم در این 

دعاهای مأثوری 

که وجود دارد، شام 

کدام دعا را بیشرت 

از همه خوشتان 

می آید و دوست 

دارید. فرمودند: 

دعای کمیل و 

مناجات شعبانیه. 

اتفاقاً هر دو دعا 

هم مال ماه شعبان 

است؛ دعای کمیل 

که می دانید اصاًل 

ورود اصلی اش مال 

شب نیمه ی شعبان 

است، مناجات 

شعبانیه هم که 

از امئه نقل شده، 

متعلق به ماه 

شعبان است. لحن 

این دو دعا به هم 

نزدیک است؛ هر دو 

عاشقانه است

هفته اخبار

یکی از به یادماندنی ترین خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای نماز جمعه ایست که پس از برگزاری دهمین دوره ی انتخابات 
ریاست جمهوری در روز 29 خرداد 88 اقامه شد. در فاصله  یک هفته میان برگزاری انتخابات 40 میلیونی و نماز جمعه، اتفاقات عجیب و بسیار نگران 
کننده ای  افتاد. دو نفر از نامزدها، که خود از عناصر حاضر در انقالب و مورد اعتماد نظام جمهوری اسالمی بودند، با بی اعتنایی به روال قانونی و زیر پا 
گذاشتن اخالق و انصاف، بخشــی از طرفداران خود را به حضور در خیابان فراخواندند و ناآرامی و ناامنی را در کشور رقم زدند. ابرهای فتنه آسمان شهر را پوشاند و 
وسوسه های شیطان در خیابان ها اردوکشی می کرد و همه دلسوزان و معتقدان به اسالم و انقالب دچار اضطراب و نگرانی بودند. در چنین شرایطی همه چشمها و گوشها  
از دوست و دشمن  در انتظار بیانات و  مواضع امام امت و امام جمعه تهران بود. رهبر انقالب اما پیش از ورود به شبهه ها و چالش ها که فضای سیاسی کشور را غبارآلود 

کرده بود، از تقوا و سکینه و آرامش سخن می گویند و راه دستیابی به آن را مورد تأکید قرار میدهند: »یاد خدا«. 



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

    3 شماره سی و دوم|  هفته چهارم اردیبهشت 95

هفته سخن

آثار شهادت امام حسین)(،  بدون تالشهای امام سجاد)( نمی ماند 
سان 250 ساله اگر تاشهای امام سـجاد)( نبود، شـهادت امام 

ان

حسـین )( ضایع شـده بود و آثـار آن نمی ماند. 
سهم امام چهارم، سـهم عظیمی اسـت. در زندگی 
امام چهـارم، چند رشـته کار وجود دارد کـه یکی از 
آنهـا، همین رشـته اخـاق اسـت. یعنـی تربیت و 
تهذیب اخـاق جامعـه اسـامی... امـام سـجاد بـه تعلیم و 
تغییـر اخـاق در جامعـه اسـامی کمر بسـت. چـرا؟ چون 
طبق تحلیـل آن امـام بزرگـوار، بخـش مهّمی از مشـکات 
اساسـی دنیای اسـام که به فاجعه کربا انجامید، ناشـی از 

انحطـاط و فسـاد اخـاق مـردم بـود. اگـر مـردم از اخـاق 
اسـامی برخـوردار بودنـد، یزیـد و ابن زیـاد و عمـر سـعد و 
دیگـران نمیتوانسـتند آن فاجعـه را بیافریننـد... یک ملت، 
وقتی منشـأ همه مفاسـد خواهد شـد کـه اخـاق او خراب 
شـود. ایـن را امـام سـجاد )(، در چهـره جامعه اسـامی 
تفّحـص کـرد، و کمر بسـت بـه این کـه ایـن چهـره را از این 
زشـتی پـاک کنـد و اخـاق را نیکـو گردانـد. لـذا، دعـای 
»مکارم االخـاق« دعاسـت؛ امـا درس اسـت. »صحیفـه 

سجادیه« دعاست؛ اما درس است.     72/4/23

روایتی از تالش امام سجاد )( برای تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی

کتابخوانی را باید 

جزو عادات خودمان 

قرار دهیم. به 

فرزندامنان هم از 

کودکی عادت بدهیم 

کتاب بخوانند. مثال 

وقتی می خواهند 

بخوابند، کتاب 

بخوانند. یا وقتی ایام 

فراغتی هست؛ روز 

جمعه ای هست که 

تفریح می کنند، حتام 

بخشی از آن روز را 

به کتاب خواندن 

اختصاص دهند

طبق تحلیل آن امام 

بزرگوار، بخش مهّمی 

از مشکالت اساسی 

دنیای اسالم که به 

فاجعه کربال انجامید، 

ناشی از انحطاط و 

فساد اخالق مردم بود

چقدر کتابها را در همین
 نیم ساعتها می شود خواند! 

اگر بخواهیــم بدانیم کــه در دنیای معــارف چه  جامعه انقالبی

می گذرد، راهش این اســت که کتاب بخوانیم. هر 
کس کتاب بخواند، به بخشی از معارف موجود عالم 
دست خواهد یافت و از خبرهایی که در دنیا هست از 
خبرهایی که بوده است و حتی از آنچه که در همه ی 
زمینه ها خواهد بود مطلع خواهد شد. لذا، کتابخوانی را باید 
جزو عادات خودمان قرار دهیم. به فرزندانمان هم از کودکی 
عادت بدهیم کتاب بخوانند. مثا وقتی می خواهند بخوابند، 
کتاب بخوانند. یا وقتی ایام فراغتی هست؛ روز جمعه ای هست 
که تفریح می کنند، حتما بخشی از آن روز را به کتاب خواندن 
اختصاص دهند. در تابستانها که نوجوانان و جوانان محصل، 
تعطیلند حتما کتاب بخوانند. یعنی کتابهایی را معین کنند، 
بخوانند و تمام کنند. افرادی که کار روزانه دارند مثا کارمند 
اداری، کارگر، کاســب و یا کشاورز هســتند وقتی به خانه 
می آیند، بخشی از زمان را ولو نیم ساعت برای کتاب خواندن 
بگذارند. چقدر کتابها را در همین نیم ساعتها می شود خواند! 
بنده دوره های بیست جلدی و بیست و چند جلدی کتاب را 
در همین فاصله های ده دقیقه، بیست دقیقه و یک ربع ساعته 

خوانده ام.    72/2/21

کتابخوانی را جزو عادات خودمان قرار دهیم

1 ...کار، تاش برای تشکیل دولت اسامی شروع شد... 
منتها افت و خیز داشــته؛ پیشــرفت و عقبگرد داشته؛ در 
جاهایی موفق بودیم، در برهه یی موفق نبودیم. بعضی از ماها 
وســط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد 
شــدیم. 84/6/8« اما چرا بدون رسیدن به دولت اسامی، 
نمی توان به جامعه اسامی دست یافت؟ آیا نمیشود مردم 
یک جامعه از حکمرانان خود عبور کنند و خود را به شرایط 
یک کشور اسامی برسانند؟ چرایی این موضوع را میتوان در 
بیانات رهبری مشاهده کرد: »اگر من و امثال من اسیر هوی 
و هوس و دنبال طمع و بنده و ذلیِل ترس و طمع خود بودیم، 
نمیتوانیم مردم را با فضایل بار بیاوریم. 84/5/28« چرا که 
فرآیند باید اینگونه باشد: »اول، ما اسامی میشویم؛ وقتی 
اســامی شــدیم، »کونوا دعاة الّناس بغیر السنتکم«؛ آن 
وقت عمِل ما مردم را مسلمان واقعی خواهد کرد و کشور، 
اسامی خواهد شد. 84/6/8« به همین علت است که رهبر 
انقاب پیش از آنکه بر اصاح ســبک زندگی مردم جامعه 
تاکید کنند، از مسئوالن حکومتی مطالبه می کنند: »اگر 
من و شما در معاشرتمان، در رفتارمان، در طلب مال مان، در 
مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، از آن 
دانشجو، از آن جوان بازاری، از آن عنصر در رده های پایین 
دولتی، از آن کارگر، از آن روستایی، از آن شهری چه توقعی 
میتوانیم داشته باشیم که اسامی عمل کنند؟ چرا مردم را 
بیخود مامت میکنیم؟ اگر کمبودی هســت، خودمان را 
باید مامت کنیم؛ لوموا انفسکم. 84/6/8« از همین روست 
که ایشان در دیدارهای اخیرشان مصادیقی از سبک زندگی 
اشتباه در میان مردم را گوشزد میکنند تا مسئوالن را راه خود 
را اصاح کنند. برای نمونه در مورد آموزش زبان انگلیسی، 
ایشــان فرموده اند: »این حرفی را که گاهی هم گفته ام به 
مسئولین آموزش وپرورش تکرار میکنم ... این اصرار بر ترویج 
زبان انگلیسی در کشــور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان 
خارجی را باید بلد بود اّما زبان خارجی که فقط انگلیســی 
نیست... حرف این اســت که بدانیم چه کار داریم میکنیم؛ 
بدانیم طرف میخواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش 
بیابد،  و با چه خصوصّیاتی. 95/2/13« یعنی توجه بیش از 
حد به زبان انگلیسی به علت کم توجهی مسئوالن است. یا 
در دیدار اخیر با کارگران به مســئله "برند" اشاره نموده اند: 
»متأّسفانه بعضی از این فروشگاه ها که فروشگاه های بزرگ 
هم هستند، مربوط به خود دســتگاه های حکومتی اند!... 
جنسهای دارای نشان خارجی را ]می آورند[، یک عّده پولدار 
هم دنبال نشانهای خارجی اند؛ به قول خودشان برندهای 
خارجــی. 95/2/8« در ایــن مورد هم ضمــن تقیبح این 
خصیصه در میان برخی اقشار جامعه ، فراهم کردن زمینه ی 
بروز این خصلت را توسط دستگاه های حکومتی نکوهش 
کرده اند. و باز هم در دیدار اخیرشان با معلمان، پیامدهای 
عدم اصاح الگوی مصرف را بیان داشته اند. آنجا که فرمودند: 
»این بّچه بازی های داخل خیابانها -کــه بّچه پول دارهای 
نوکیسه، با آن خودروهای کذائی می آیند دائم راه میروند، 
دائماً رژه میروند، دائماً پُز میدهند- به خاطر همین چیزها 
اســت؛ اصاح الگوی مصرف. این را باید از کودکی به این 
جــوان و نوجــوان یــاد داد. 95/2/13 « یعنی کم توجهی 
مسئوالن در اصاح الگوی مصرف و نیز عدم آموزش درست 
به کودکان و نوجوانــان. همه این موارد و نمونه ها نشــان 
می دهد که اکنون پیش و بیش از آنکه زمانه اصاح جامعه 
باشد، زمانه ی اصاح حکمرانان است. در آن صورت میتوان 
انتظار تحقق تمدن اسامی که همان هدف انقاب اسامی 
است را داشت. »دولت اسامی است که کشور اسامی به 
وجود میآورد. وقتی کشور اسامی پدید آمد، تمدن اسامی 
به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسامی فضای عمومی 

بشریت را فرا خواهد گرفت. 84/5/28« 

 خط میرزای شیرازی دنبال میشد، سرنوشت ایران تغییر میکرد

ت تاریخی ]میرزای شـیرازی[ عالِم بزرگ تاریـخ روحانیت و 
روایـ

پرچمـدار یـک مبـارزه ی پُرمغـز و پُرمعنـا علیـه 
مراکز فسـاد و کانونهـای طغیان و انحراف]اسـت[. 
حرکت میـرزای شـیرازی... یک حرکـت ذوابعاد و 
پُرمعنـا و بسـیار پُربرکـت بـوده اسـت. آن یـک 
سـطری کـه میـرزای شـیرازی نوشـت و آن روز بسـاط 
کمپانی انگلیسـی را از ایران برچید و سـلطه ی اسـتعماری 
را موقتـاً از کشـور قطـع کـرد، یـک مبـارزه ی چنـد جانبه 
بـود... در چند سـال آخـر عمـر ناصرالدین شـاه - سـالهای 
اول قرن چهاردهم؛ یعنی از سـال 1۳00 به بعـد - کار دربار 
ناصرالدیـن شـاه، امتیـاز دادن بـه ایـن دولـت و آن دولـت، 

ایـن کمپانـی و آن کمپانـی، و گرفتـن پـول و فروختـن 
مملکت شـده بود؛ مثل امتیاز رویتر و همیـن امتیاز تنباکو 
و غیـره! بـا آن حرکـت عظیـم میـرزا و آن فتـوای کوبنـده، 
جلوی ایـن انحصارهـا و امتیازهـا و دخالتهـای خارجی هم 
گرفتـه شـد. 70/12/14 در قضیـه ی تاریخی تحریـم تنباکو، 
که سـرآغاز یک مبارزه ی مردمـی و آگاهانه بر علیه تسـلط 
غـرب بـود، نـام میـرزای شـیرازی مطـرح اسـت؛ کـه اگـر 
همـان حرکـت میـرزای شـیرازی )رضـوان ا... علیـه( ادامه 
پیـدا میکـرد و سیاسـتمداران و نخبگان کشـور همان خط 
را دنبال میکردند، سرنوشـت ایران غیر از آن چیزی میشـد 

که اتفاق افتاد.   90/2/3

»تحریم تنباکو«  سرآغاز مبارزه  مردمی علیه تسلط غرب؛

کار دربار نارصالدین 

شاه، امتیاز دادن 

به این دولت و آن 

دولت، این کمپانی 

و آن کمپانی، و 

گرفنت پول و فروخنت 

مملکت شده بود

ترفند انگلیس
 برای اشغال فلسطین

در  صهیونیسـتی  رژیـم  تشـکیل  پرسـش:  ش و پاسخ 
پرس

سرزمین فلسطین به چه شکلی بوده است؟
]صهیونیستها[ ابتدا که وارد فلسطین شدند، نگفتند 
»ما مهاجر به فلسطین می   آوریم.« مردم فلسطین 
تعجب می   کردند که این   ها چه کسانی هستند که 
می   آیند؟! به دروغ گفتند »متخصص می   آوریم!« مطالبی که 
می   گویم، مستند است؛ در اســناد وزارت خارجه   ی انگلیس 
بوده که افشا شده است... در این اسناد، افسر انگلیسی   ای که 
در فلسطین مسئول کاری بوده، در گزارش خود می   نویسد: ما 
به مردم فلسطین گفتیم کسانی که وارد فلسطین می   شوند، 
متخصص و مهندسند؛ دکترند و فان و بهمانند که می   آیند 
کشور شما را آباد کنند! وقتی هم سرزمین شما را آباد کردند، 
می   روند. همین افسر انگلیسی در نامه   ای نوشته است: ولی ما 
به این مردم، دروغ می   گوییم! یهودیان فاقد تخصص و بی هنر 
را از اطراف دنیا جمع کردند به فلســطین بردند و امکانات و 
زمین و همه چیز در اختیارشان گذاشتند؛ چون می خواستند 
صاحبان اصلی فلسطین را از آن کشور بیرون کنند! از اول، با 
ترفند وارد شدند و همین که جای پایشان محکم شد، دست 

به حمله زدند    71/1/7

به بهانه "یوم النکبه" روز اشغال فلسطین مظلوم؛

قیام تحریم تنباکو با اعتراض علما به اعطای امتیاز انحصاری بازرگانی توتون و تنباکو به تالبوت انگلیســی از سوی ناصرالدین 
شاه قاجار شکل گرفت. »میرزای شیرازی« مرجع تقلید شــیعیان فتوای تاریخی خود در تحریم استعمال توتون و تنباکو را به 
)( این شرح صادر کرد:»بسم اهلل الرحمن الرحیم. الیوم اســتعمال توتون و تنباکو بِأِیّ نَحٍو کان در حکم محاربه با امام زمان

است.«.سرانجام شاه قاجار مجبور شد لغو کامل امتیاز را اعالم کند.



 این کتاب با استفاده از بیانات رهبر معظم انقاب 
دربارة زندگي سیاسيـ  مبارزاتي ائمه معصومین 
علیهم السام، نگاهي تحلیلي به سیره این بزرگواران 
دارد و در پي اثبات ادعایي تازه در مورد زندگي ایشان 
است؛ حضرت آیت ا... خامنه اي معتقدند که زندگي 
این بزرگواران، علي رغم تفاوت ظاهري، یک حرکت 
مستمر و طوالني است که از سال دهم هجري شروع 
مي شود و دویست و پنجاه سالـ  تا آغاز غیبت صغري 
ـ ادامه پیدا مي کند. همة ایشان یک هدِف سیاسي 
واحد داشته اند و آن عبارت است از برقراري حکومت 
اسامي یا به تعبیر ایشــان، حکومت علوي. کتاب 
مشتمل بر هفده فصل است. چهارده فصل دربارة 
حرکت هرکدام از معصومین و سه فصل مرتبط با 
این دوران ها با عناوین امامت، حرکت زینب کبري 
و ســفیران کربا، و شــرایط اجتماعي و سیاسي 
پس از حادثه کربا. کتاب بــا فصل غایت حرکت 

انسان۲50ساله تمام مي شود.  

چند کلمه خارجی در کتابی نباشد 
آن را بدون ارزش می دانند!

عمده این است که ما ذهن این جوان ها و حتی پیرها و 
روشنفکرنماها را آماده کنیم که ما خودمان آدم هستیم و 
این طور نیست که در همه چیز دستمان را پیش دیگران 
دراز کنیم و حتی اخالق و زبانمان را نیز از آنها یاد بگیریم. 

در حالی که عده ای زبان خودشــان را کنار گذاشــته و 
ارزش را به چند کلمه انگلیســی در کتابی می دانند، با 
اینکه با زبان خودشان همان مطلب را می شود فهماند. 
اگر در کتابی چند کلمه خارجی نباشد، آن کتاب را بدون 
ارزش می دانند. آنها می خواستند که تمام وجود ما در 
اختیارشان باشد که هر طوری می خواهند عمل کنند. 
و شما تابلوها را دیده بودید که اکثراً  از دوافروشی گرفته 

تا کتاب فروشی و غیره دارای اسم های خارجی بودند، 
و این همه به خاطر این بود که مــا فرهنگ خودمان را 
فراموش کنیم... و آیا به صرف اینکه اسالم از عرب آمده 
ما باید با آن مخالفت کنیم، و آیا این همان نژادپرستی 
نیست که اروپایی ها می خواهند به وســیله آن ما را به 
استعمار بکشند و بین طوایف عرب و عجم و ترک جدایی 

بیندازند؟  پیام امام خمینی )ره(؛ 17 آبان 1362

دعای پیامبر در حق جوانی
 که از او خوششان آمده بود

پیغمبــر اکــرم از جوانــی از صحابه ی 
خودشان خوششان آمد و برای او دعائی 
کردند و فرمودند: »اللُّهّم أمِتعُه بَِشبابِه«؛)1( یعنی 
پروردگارا ! او را از جوانِی خود متمتع کن، بهره مند 
کن. معلوم میشــود همه ی جوانان از جوانِی خود 
بهره مند نمیشوند که پیغمبر برای این جوان چنین 
دعائی را کرد. تمتع از جوانی، بهره مندی از جوانی 
به چه معناســت؟ خطاســت اگر خیــال کنیم 
بهره مندی از جوانی به معنای لذت بردن از شهوات 
مادی جوانی است، ســرگرمی های جوانی است، 
اســتفاده ی از لهویات در دوره ی جوانی است؛ این 
نیســت بهره بردن از جوانی. در یک بیان دیگری 
نیا و  َه الدُّ پیغمبر اکرم فرمودند: »ما ِمن شابٍّ یََدُع لَذَّ
لَهَوها و أهَرَم َشــبابَُه فی طاَعِه ا...ِ إالّ أعطاُه ا...ُ أجَر 
اثَنیِن و َسبعیَن ِصّدیقاً«؛)2( یعنی جوانی که دامن 
خودش را پاک نگه میدارد، از شهوات مادی دوری 
میگزیند، در پیش خدای متعــال اجر هفتاد و دو 
صدیــق را دارد. »در جوانی پاک بودن شــیوه ی 
پیغمبری اســت«. مثالی هم که خدای متعال به 
عنوان الگو در مقابل جوانان گذاشته است، یوسف 
پیغمبر است. ... تمتع از جوانی این است که انسان 
» أهَرَم َشبابَُه فی طاَعِه ا...«؛ جوانی را در اطاعت خدا 
بگذرانــد... مصداقهای زیادی بــرای اطاعت خدا 
هست؛ که یکی از مهمترین آنها ترک گناه است، 

آلوده نکردن دامن است.  90/7/24
1( بحار األنوار، ج  18، ص 12. | 2( مجموعة وّرام، ج  2، ص 51.
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حکم پوشیدن لباس خارجی 
 س : تقلید از مدهای غربــی در کوتاه کردن مو چه 

حکمی دارد؟
ج: معیارهای حرمت در این موارد، شــبیه شدن به 
دشمنان اسام و ترویج فرهنگ آنهاست و این موضوع 
با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق 

می کند و این امر مختص به غرب هم نمی باشد.
س: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟

ج: پوشیدن لباسهایی که توسط دولتهای استعماری 
تولید شــده اند، ازاین جهت که ســاخت دشمنان 
اسام است، فی نفسه اشــکال ندارد، ولی اگر این کار 
مستلزم ترویج فرهنگ غیراســامی دشمن باشد و 
یا باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار 
سرزمین های اسامی شود و یا منجر به وارد شدن ضرر 
اقتصادی به دولت اسامی گردد، دارای اشکال است و 

حّتی در بعضی از موارد جایز نیست.
س: آیا پوشیدن لباسی که تبلیغ و تشویق شراب روی 

آن وجود دارد، جایز است؟        ج: جایز نیست.  

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               100010۲8 
   دورنگار:    0۲1-66977۳۲8

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

وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز به هم میرسند و همدیگر را میبینند، 
هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محیط را شــاد، سرزنده، قابل زیســت و رفع کننده ی از 
خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است و بیجا هم نیســت که هر دو از یکدیگر توقع داشته 
باشــند. اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین خواهد شــد. ای بسا کسانی که خیلی 
ثروتمندند؛ اما این زندگی شــاد را ندارند؛ در خانه درگیری، دعوا و دلخوری دارند. ای بســا 
کســانی که خیلی در جامعه معتبرند؛ عنوان دارند، رئیســند؛ اما در خانه شان هزار مشکل 

دارند.     بیانات در مراسم خطبه عقد زوج های جوان،83/3/20

زن و شوهر محیط خانه را شاد و سرزنده بسازند

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان
 عشایر همان طوری که امام فرمودند، ذخائر انقابند. همه ی عشائر، مرزداران، سنت داران، حافظان 

هویت و حیثیت بومی این کشورند.
88/0۲/۲4 
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ســام. با افتخار نشــریه خط حزب اهلل به 
صورت هفتگی در دانشــکده فنی و مهندســی 
دانشــگاه آزاد واحد پرند منتشر میگردد. به همت 

پایگاه بسیج دانشجویی شهید مهدی باکری یاحق
4۲۳1***91۳: سام. لطفا طراحی سیاه و سفید 
هم اگر میشه بزنید... میدونم میشه پرینت غیررنگی 

گرفت ولی دستگاه ها همه جا با کیفیت نیست.
پاسخ:  سالم علیکم. پیشنهاد شما توسط بخش 

فنی و گرافیک بررسی خواهد شد. با تشکر
0778***9۳6: باســام. کوتاه بودن متن اخبار 
و تحلیل و...، ویژگی همیشــگی خــط حزب اهلل 
و از مزایای بارز آن بوده اســت که جذابتر شــدن 
مطالعه نشــریه و قابلیت مرور کوتاه آن در حالت 
نصب شــده را در پی دارد. در چند شــماره اخیر، 
این موضوع کمی مورد غفلت قرار گرفته است که 

خواهشمندیم توجه شود. باتشکر
پاسخ: سالم علیکم. رویه نشریه همچنان همان 
کوتاه  و گزیده نویســی در همه مطالب است. 
گرچه گاهی بسته به موضوع و محتوا و ضرورت 
جامعیت و یا نقل عبارات و جمالت کامل رهبر 

انقالب این رویه بصورتی دیگر شده است.
با ســام و خدا قوت. اگر نسخه های قبلی 
نشریه را بخواهیم دریافت کنیم به کدام آدرس باید 

مراجعه کنیم؟ با تشکر
پاسخ: سالم علیکم. جهت دسترسی به شماره 
های پیشین میتوانید به بخش خط حزب اهلل در 
صفحه اول پایگاه Khamenei.ir  مراجعه کرده 
و یا به پیونــد  http://khl.ink/khat   مراجعه 

کنید. 

دل امام حسین برای پیامبر تنگ 
میشد، به این جوان نگاه میکرد

امام حسین در دوران کودکی، محبوب پیامبر 
بود؛ خود او هم پیامبر را بی نهایت دوســت 
میداشت. حضرت شش، هفت ساله بود که پیامبر از دنیا 
رفت. چهره پیامبر، به صورت خاطره بی زوالی در ذهن 
امام حسین مانده است و عشق به پیامبر در دل او هست. 
بعد خدای متعال، علی اکبر را به امام حسین میدهد. 
وقتی این جوان کمی بزرگ میشــود، یــا به حّد بلوغ 
میرسد، حضرت میبیند که چهره، درست چهره پیامبر 
است؛ همان قیافه ای که این قدر به او عاقه داشت و این 
قدر عاشــق او بود، حاال این به جّد خودش شبیه شده 
است. حرف میزند، صدا شبیه صدای پیامبر است. حرف 
زدن، شبیه حرف زدن پیامبر است. اخاق، شبیه اخاق 
پیامبر است؛ همان بزرگواری، همان کرم و همان شرف. 
بعد این گونه میفرماید:  هر وقت که دلمان برای پیامبر 

تنگ میشد، به این جوان نگاه میکردیم.  77/2/18  

مدح منرب


