
 اين کتاب با استفاده از بيانات رهبر معظم انقالب 
دربارة زندگي سياسيـ  مبارزاتي ائمه معصومين 
عليهم السالم، نگاهي تحليلي به سيره اين بزرگواران 
دارد و در پي اثبات ادعايي تازه در مورد زندگي ايشان 
است؛ حضرت آيت ا... خامنه اي معتقدند که زندگي 
اين بزرگواران، علي رغم تفاوت ظاهري، يک حرکت 
مستمر و طوالني است که از سال دهم هجري شروع 
مي شود و دويست و پنجاه سالـ  تا آغاز غيبت صغري 
ـ ادامه پيدا مي کند. همة ايشان يک هدِف سياسي 
واحد داشته اند و آن عبارت است از برقراري حکومت 
اسالمي يا به تعبير ايشــان، حکومت علوي. کتاب 
مشتمل بر هفده فصل است. چهارده فصل دربارة 
حرکت هرکدام از معصومين و سه فصل مرتبط با 
اين دوران ها با عناوين امامت، حرکت زينب کبري 
و ســفيران کربال، و شــرايط اجتماعي و سياسي 
پس از حادثه کربال. کتاب بــا فصل غايت حرکت 

انسان250ساله 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

پيغمبــر اکــرم از جوانــی از صحابه ی 
خودشان خوششان آمد و برای او دعائی 
کردند و فرمودند: »اللُّهّم أمِتعُه بَِشبابِه«؛)۱( يعنی 
پروردگارا ! او را از جوانِی خود متمتع کن، بهره مند 
کن. معلوم ميشــود همه ی جوانان از جوانِی خود 
بهره مند نميشوند که پيغمبر برای اين جوان چنين 
دعائی را کرد. تمتع از جوانی، بهره مندی از جوانی 
به چه معناســت؟ خطاســت اگر خيــال کنيم 
بهره مندی از جوانی به معنای لذت بردن از شهوات 
مادی جوانی است، ســرگرمی های جوانی است، 
اســتفاده ی از لهويات در دوره ی جوانی است؛ اين 
نيســت بهره بردن از جوانی. در يک بيان ديگری 
نيا و  َه الدُّ پيغمبر اکرم فرمودند: »ما ِمن شابٍّ يََدُع لَذَّ
لَهَوها و أهَرَم َشــبابَُه فی طاَعِه ا...ِ إالّ أعطاُه ا...ُ أجَر 
اثَنيِن و َسبعيَن ِصّديقاً«؛)۲( يعنی جوانی که دامن 
خودش را پاک نگه ميدارد، از شهوات مادی دوری 
ميگزيند، در پيش خدای متعــال اجر هفتاد و دو 
صديــق را دارد. »در جوانی پاک بودن شــيوه ی 
پيغمبری اســت«. مثالی هم که خدای متعال به 
عنوان الگو در مقابل جوانان گذاشته است، يوسف 
پيغمبر است. ... تمتع از جوانی اين است که انسان 
» أهَرَم َشبابَُه فی طاَعِه ا...«؛ جوانی را در اطاعت خدا 
بگذرانــد... مصداقهای زيادی بــرای اطاعت خدا 
هست؛ که يکی از مهمترين آنها ترک گناه است، 

آلوده نکردن دامن است.  90/7/۲4
۱( بحار األنوار، ج  ۱۸، ص ۱۲. | ۲( مجموعة وّرام، ج  ۲، ص ۵۱.
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حکم پوشیدن لباس خارجی 
 س : تقلید از مدهای غربــی در کوتاه کردن مو چه 

حکمی دارد؟
ج: معيارهای حرمت در اين موارد، شــبيه شدن به 
دشمنان اسالم و ترويج فرهنگ آنهاست و اين موضوع 
با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق 

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

ج: پوشيدن لباسهايی که توسط دولتهای استعماری 
توليد شــده اند، ازاين جهت که ســاخت دشمنان 
اسالم است، فی نفسه اشــکال ندارد، ولی اگر اين کار 
مستلزم ترويج فرهنگ غيراســالمی دشمن باشد و 
يا باعث تقويت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار 
سرزمين های اسالمی شود و يا منجر به وارد شدن ضرر 
اقتصادی به دولت اسالمی گردد، دارای اشکال است و 

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

آن وجود دارد، جایز است؟        ج: جايز نيست.  

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

   پيامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

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

وقتی که زن و شوهر در پايان کار روزانه يا در وسط روز به هم ميرسند و همديگر را ميبينند، 
هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محيط را شــاد، سرزنده، قابل زيســت و رفع کننده ی از 
خستگی بسازند؛ اين توقع بجايی است و بيجا هم نيســت که هر دو از يکديگر توقع داشته 
باشــند. اگر بتوانيد اين کار را بکنيد، زندگی شيرين خواهد شــد. ای بسا کسانی که خيلی 
ثروتمندند؛ اما اين زندگی شــاد را ندارند؛ در خانه درگيری، دعوا و دلخوری دارند. ای بســا 
کســانی که خيلی در جامعه معتبرند؛ عنوان دارند، رئيســند؛ اما در خانه شان هزار مشکل 

دارند.     بیانات در مراسم خطبه عقد زوج های جوان،۸3/3/۲0

زن و شوهر محیط خانه را شاد و سرزنده بسازند

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

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

هويت و حيثيت بومی اين کشورند.
88/02/24 

  تعداد صفحات: 44۸ صفحه
  انتشارات: صهبا

کتاب انسان ۲۵0 ساله 

ســالم. با افتخار نشــريه خط حزب اهلل به 
صورت هفتگی در دانشــکده فنی و مهندســی 
دانشــگاه آزاد واحد پرند منتشر ميگردد. به همت 

پايگاه بسيج دانشجويی شهيد مهدی باکری ياحق
4231***913: سالم. لطفا طراحی سياه و سفيد 
هم اگر ميشه بزنيد... ميدونم ميشه پرينت غيررنگی 

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

فنی و گرافیک بررسی خواهد شد. با تشکر
0778***936: باســالم. کوتاه بودن متن اخبار 
و تحليل و...، ويژگی هميشــگی خــط حزب اهلل 
و از مزايای بارز آن بوده اســت که جذابتر شــدن 
مطالعه نشــريه و قابليت مرور کوتاه آن در حالت 
نصب شــده را در پی دارد. در چند شــماره اخير، 
اين موضوع کمی مورد غفلت قرار گرفته است که 

خواهشمنديم 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 ســالم و خدا قوت. اگر نسخه های قبلی 
نشريه را بخواهيم دريافت کنيم به کدام آدرس بايد 

مراجعه کنيم؟ 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 حسين در دوران کودکی، محبوب پيامبر 
بود؛ خود او هم پيامبر را بی نهايت دوســت 
ميداشت. حضرت شش، هفت ساله بود که پيامبر از دنيا 
رفت. چهره پيامبر، به صورت خاطره بی زوالی در ذهن 
امام حسين مانده است و عشق به پيامبر در دل او هست. 
بعد خدای متعال، علی اکبر را به امام حسين ميدهد. 
وقتی اين جوان کمی بزرگ ميشــود، يــا به حّد بلوغ 
ميرسد، حضرت ميبيند که چهره، درست چهره پيامبر 
است؛ همان قيافه ای که اين قدر به او عالقه داشت و اين 
قدر عاشــق او بود، حاال اين به جّد خودش شبيه شده 
است. حرف ميزند، صدا شبيه صدای پيامبر است. حرف 
زدن، شبيه حرف زدن پيامبر است. اخالق، شبيه اخالق 
پيامبر است؛ همان بزرگواری، همان کرم و همان شرف. 
بعد اين گونه ميفرمايد:  هر وقت که دلمان برای پيامبر 

تنگ ميشد، به اين جوان نگاه ميکرديم.  77/۲/۱۸  

مدح منرب
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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:   ۱7 اردیبهشت ۱39۵ شهادت: خان طومان در جنوب حلب

اين شهدا امتيازاتی دارند؛ يکی اين که اينها از حريم اهل بيت در عراق و سوريه دفاع کردند و در اين راه به 
شهادت رسيدند... امتياز دوم اين شهدای شما اين است که اينها رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اينها 
مبارزه نميکردند، اين دشمن می آمد داخل کشور... اگر جلويش گرفته نميشد، ما بايد اينجا در کرمانشاه و 
همدان و بقيه ی استانها با اينها ميجنگيديم و جلوی اينها را ميگرفتيم. امتياز سوم هم اين که اينها در غربت 

به شهادت رسيدند. اين هم يک امتياز بزرگی است. اين هم پيش خدای متعال فراموش نميشود.  94/۱۱/۵

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 آيــت اهلل خامنه ای در ديــدار اخير خود 
با اعضای مرکز الگوی اســالمی ايرانی پيشرفت 
هدف انقالب اســالمی را »تحقق تمدن اسالمی 
9۵/۲/6« دانســته اند. گزاره ای کوتاه که اگر ابعاد 
آن به خوبی روشن نشود، تالش ها برای رسيدن 
به هدف انقالب اســالمی به ســرانجام نخواهد 
رسيد. ايشــان در ســخنرانی های گوناگونی که 
ســابقه ی آن به دهه 70 باز می گــردد، بصورت 
مکرر بيان نموده اند که برای رســيدن به تمدن 
اســالمی، بايد از چهار مرحله عبور کنيم: انقالب 
اسالمی، نظام اســالمی، دولت اسالمی، و کشور 
و  جامعه اســالمی و درباره ی دشواری مرحله ی 
انقالب اســالمی فرموده اند: »اين طور نبود که در 
هر زمانی، در هر شرايطی، در هر کشوری، چنين 
حادثه ای]انقالب اســالمی[ بتواند پيش بيايد؛ 
نه... آن قدر حوادِث فــراوان کنار هم قرار گرفت تا 
شرايط آماده شــد برای اين که انقالب اسالمی به 
وجود آيد و پيروز شود.79/9/۱۲«  پس از آن، وارد 
مرحله ی نظام اسالمی شده ايم: »نظام اسالمی، 
يعنی طرح مهندسی و شــکل کلّی اسالمی را در 
جايی پياده کردن. مثل اين که وقتی در کشور ما 
نظام سلطنتِی استبدادِی فردِی موروثِی اشرافِی 
وابسته برداشته شد، به جای آن، نظام دينِی تقوايِی 
مردمِی گزينشی جايگزين ميشــود. 79/9/۱۲« 
مرحله ی بعدی، دست يافتن به »دولت اسالمی« 
اســت. دولت اسالمی يعنی: »تشــکيل منش و 
روش دولتمردان به گونه اســالمی... مسؤوالن و 
دولتمردان بايد خودشــان را با ضوابط و شرايطی 
که متعلق به يک مســؤول دولت اسالمی است، 
تطبيق کنند... دولت به معنای عام، نه به معنای 
هيأت وزرا؛ يعنی قوای سه گانه، مسؤوالن کشور، 
رهبری و همه. 79/9/۱۲« اما پس از گذشت سال ها 
از پيروزی »انقالب اســالمی« و تشکيل »نظام 
اسالمی«، ايشــان در ديدار اخير خود با اعضای 
مرکز الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت بيان داشتند 
که همچنــان در مرحله ی دولت اســالمی قرار 
داريم و »تا وقتی اين مرحله به طور کامل محقق 
نشده است، نوبت به »تشکيل جامعه ی اسالمی« 
 3 نمی رسد. 9۵/۲/6« 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.«

3

۲
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فرصت یاد خدا به خصوص برای جوانها

# اختالف_افکنی |  وصیت دائمی امام وحدت کلمه بود
کـلــیـد  واژه »دســتهايی در کار است تا سر مســائل هيچ و پوچ، عده ای را به جان هم بيندازد و ســر موضعگيريهای گوناگون 

حزبی و جناحــی و گروهی و گاهــی گروهکی، افراد را با همديگر مســأله دار کند؛ درســت نقطــه ی مقابل انما 
المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويکم ۸۱/4/۲6«. »بعضيها هســتند که نقش و تأثير و قّوت وجوديشان طوری است 
که کمترين اشاره ی آنها - هرچند غيرعمد باشد - ممکن است خدای نکرده موجب تفرقه و اختالف شود. افرادی 
که حساس هستند و حرکات و حرف و اشاره و تصريح آنها در مردم اثر می گذارد، بايد مواظب باشند که کار آنها به 
ايجاد اختالف و تفرقه دامن نزند. کسانی که قلم در دستشــان و تريبون در اختيارشان است، و کسانی که در ميان مردم از 

وجهه يی برخوردارند، بايد خيلی مراقبت کنند. بايد وحدت کلمه را حفظ کرد؛ اين وصيت دايمی امام بود.6۸/4/3«  

شعبان ماه عاشقانه ها

۱.یاد خدا  بخصوص برای  شما جوانهای عزیز
»ياد خداست که دلها را در ماجراهای طوفانی دنيا و زندگی حفظ 
ميکند. ياد خدا را مغتنم بشماريد... من به شما عرض بکنم از اول 
انقالب تا امروز - که سی ســال ميگذرد - در حوادث گوناگون، 
حوادثی که بعضی از آنها ميتوانست يک ملت را، يک نظام را از جا 
بکند، ميتوانست يک کشور را دچار دريای طوفانی ای بکند که 
ندانند چه ميکنند و چه بايد بکنند اما اين کشتی استوار که متکی 
به ايمانهای شما، به اراده ی شــما، به دل نورانی شما به ذکر خدا 
متکی بود، در اين طوفانهای گوناگون اندک اضطرابی پيدا نکرد. 
اين نشانه ی رحمت الهی است؛ اين نشانه ی تفضالت خداوند به 
شما ملت عزيز است. ... مبادا ياد خدا از دلها برود. بخصوص به شما 
جوانهای عزيز در سراسر کشور و هر جا که هستيد عرض ميکنم: 
جوانها! اين دلهای پاک را، اين دلهای نورانی را، اين دلهای نرم را 
مغتنم بشمريد؛ آنها را با ياد پروردگار سيراب کنيد؛ آنها را از ذکر 
خدا لبريز کنيد، که خدای متعال توجهاتش را و رحمتش را بر اين 
ملت مستدام خواهد کرد. ... اين فضای معنوِی جامعه را قدر بدانيد، 
مبادا هيجانهای سياسی ما را از خدا غافل کند؛ ... اين انقالب از اول 
بر پايه ی ايمانهای پاک و صادق استوار شد و ادامه ی اين راه هم بر 

همين پايه ی استوار قرار خواهد داشت. ۸۸/3/۲9«

۲. این  سه ماه عبادت را  دست کم نباید گرفت
 در مسير تربيتی اسالم، ســه ماه رجب و شعبان و رمضان، ايام  
به خصوصی هستند که ياد و ذکر خدا و تعبد و ايمان بيش از ايام 
ديگر جلوه گر اســت. »اين ايام عبادت را - اين ماه رجب را، ماه 
شعبان را و باالتر، ماه رمضان را - دست کم نبايد گرفت. ما اگر 
بخواهيم در ميدانهای زندگی، آن راه مستقيم و صراط قويمی 
را که اسالم به ما نشان داده اســت با قدرت طی کنيم، احتياج 
داريم که رابطه مان را با مبدأ اعلی، با حضرت باری تعالی  محکم 
کنيم. اين رابطه با دعاست، با نماز است، با اجتناب از گناه است. 

»۸7/6/۲4

3. ماه شعبان، گذرگاه مؤمنان به سوی ماه ضیافت الهی
 درباره ويژگی های ماه شعبان که در هفته آغازين آن قرار داريم 
خصوصيات متعددی می توان برشمرد.  از يک زاويه »برای اين که 
انسان بتواند وقتی وارد تاالر)ماه رمضان( شد، چشمش باز باشد و 
غافل نشود و سرش را بيندازد پايين و از اين در وارد شود و از آن در 
بيرون برود؛ نگاهی به دوروبر کند و استفاده ای ببرد و برای اين که 
اين آمادگی در من و شما پيدا شود، اين ماه رجب و شعبان را قرار 

داده اند؛ رجب يک جور، شعبان يک جور ديگر. رجب، بيشتر ماه 
نماز است؛ شعبان، بيشتر ماه دعا و روزه است. ۸3/7/۱3« چراکه 
»ماه شعبان، گذرگاه مؤمنان به ســوی ماه ضيافت الهی -ماه 

مبارک رمضان- است. 90/3/۱4«

4. نیمه ی شعبان قله اعیاد  این ماه
ماه شعبان همراه اســت با »اعياد بزرگ و پياپی ای که حقيقتاً 
هــر کدامی بــرای دلهای شــيعيان يک خورشــيد فروزنده 
اســت، يک شــعاع خيــره کننــده اســت؛ والدت حضرت 
اباعبداهلل الحسين )عليه الّصاله و الّسالم(، والدت حضرت سجاد 
)عليه الّصاله و الّســالم( و والدت حضــرت ابی الفضل العباس 
)عليه الّصاله و الّسالم(. ۸۸/۵/۵« وجود اين اعياد فرصتی برای 
توجه و توســل به ائمه و اهل بيت سالم اهلل عليهم است. اعيادی 
که »قله ی« آن »عيد نيمه ی شعبان است. ۸6/6/4« عيدی که 
»دلهای مؤمنين، به اين روز بزرگ و اين والدت عظيم وابســته 
اســت. ۸0/۸/۸« از ديگر سو »شــب و روز نيمه ی شعبان - با 
قطع نظر از والدت اين بزرگوار در اين شب و روز - از ليالی و ايام 
متبرکند. شب نيمه ی شعبان، شب بسيار متبرکی است. تالی تلو 
ليالی قدر و وقت توجه و تذکر و توسل به ذيل عنايات باری تعالی 
و طلب و درخواست است. اعمال و ادعيه ای هم دارد که اگر موفق 
شده ايد و آنها را انجام داده ايد، ان شااهلل مشمول قبول پروردگار 
باشد. اگر کســانی هم غفلت کردند و توجه نداشــتند، به ياد 
نگهدارند که همه سال، شب نيمه ی شعبان را مغتنم بشمارند. 

 »76/9/۲۵

۵. کمیل و شعبانیه، دو مناجات عاشقانه
رهبر انقالب در خاطره ای که از امام راحل نقل کرده اند به دو ابزار 
مهم استفاده از برکات اين ماه و تقويت رابطه با خدا اشاره می کنند، 
دو ابزار مهم بهره مندی از اين ماه که اتفاقا مورد عالقه امام راحل و 
عظيم الشأن ما است. مناجات هايی که رهبر انقالب از آنها با صفت 
زيبای عاشقانه ياد می کنند: »اين مناجات شعبانيه را ببينيد. من 
يک وقتی از امام )رضوان اهلل عليه( پرسيدم در اين دعاهای مأثوری 
که وجود دارد، شما کدام دعا را بيشتر از همه خوشتان می آيد و 
دوست داريد. فرمودند: دعای کميل و مناجات شعبانيه. اتفاقاً هر دو 
دعا هم مال ماه شعبان است؛ دعای کميل که می دانيد اصالً ورود 
اصلی اش مال شب نيمه ی شعبان است، مناجات شعبانيه هم که 
از ائمه نقل شده، متعلق به ماه شعبان است. لحن اين دو دعا به هم 

نزديک است؛ هر دو عاشقانه است. ۸3/7/۱3«   

  انتصاب دکتر علی عسکری 
به ریاست سازمان صدا و سیما

حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب 
اسـالمی، در حکمی با پذيرش اسـتعفای آقای محمد 
سـرافراز و تشـکر از تالش های انقالبی و ارزشِی ايشان، 
آقـای دکتـر عبدالعلـی علی عسـکری را بـه رياسـت 
سـازمان صدا و سـيما منصـوب کردنـد. رهبـر معظم 
انقالب اسـالمی همچنين آقای سـرافراز را به  عضويت 

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

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

سيدحسـن نصرا...: عربسـتان سـعودی در راستای 
خدمت رسـانی بـه آمريـکا، هجمـه بـه مقاومت را 
در پيـش گرفته اسـت. فشـارها برکشـورهايی که 
از مقاومـت حمايـت ميکننـد افزايـش خواهـد 
يافت. جمهـوری اسـالمی ايـران از طريـق مواضع 
امـام خامنـه ای و تمـام مسـئوالن ايـران، موضـع 
قاطـع، نهايـی و سرنوشـت سـازی در حمايـت از 
مقاومـت دارنـد. همانگونـه کـه امـام خامنـه ای از 
مـا پشـتيبانی ميکنند،مـا نيـز بـه ايشـان عرضـه 
ميداريـم: ای آقـا و امـام ما،خيالتان آسـوده باشـد.  

|    المنـار|

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

سـايت بی بی سـی دربـاره چرايـی مخالفـت رهبر 
انقـالب با گسـترش زبـان انگليسـی نوشـت: عمق 
نگرانـی آقای خامنـه ای از گسـترش و ترويـج زبان 
انگليسـی نتايـج آن اسـت کـه می توانـد بـه تغيير 
فرهنـگ جوانـان و در نهايـت تضعيـف پايه هـای 
ايدئولوژيـک نظـام تبديل شـود. اين موضـوع مورد 
اجماع پژوهشـگران روابـط بين الملل اسـت که در 
مقولـه رقابـت بيـن حکومت هـا، قدرت سـخت در 
درازمـدت کارايـی مقابلـه بـا قـدرت نـرم را نـدارد 
و بـرای مبـارزه با قـدرت نـرم بايـد از همـان حربه 

فـارس| يعنـی "قـدرت نرم" اسـتفاده کـرد.  | 

انتقاد اندیشکده آمریکایی از غارت 
دومیلیاردی دولت آمریکا

انديشـکده »شـورای آتالنتيک« اقـدام اخير دولت 
آمريـکا در تصاحـب 2 ميليـارد دالر از دارايی های 
ايـران را ناقـض اصـل مصونيـت قضايـی دولت هـا 
متقابـل اقـدام  بـه  تهـران  تحريک کننـده   و 

فارس|  دانست.  | 
 

برنامه ۲۵ساله آمریکا برای
 مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

در سـند »بهـره بـرداری و نگهـداری، نمـای کلـی 
سـال مالـی 2017« وزارت دفـاع آمريـکا کـه بـه 
کنگـره ايـن کشـور ارائـه شـده، »مقابلـه بـا نفـوذ 
منطقه ای ايـران« گنجانده شـده و بـرای آن برنامه 
اسـت.پنتاگون  شـده  داده  ترتيـب  سـاله ای   25
تاکيد کـرده که بودجـه مذکـور بـرای وزارت دفاع 
آمريـکا جهـت مقابلـه بـا حضـور و نفـوذ منطقه ای 
ايران ضروری اسـت. در سـند تصريح شـده اسـت: 
»بايد با نفـوذ شـرورانه ايـران در خاورميانـه مقابله 

فـارس|  کنيـم«. | 

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
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هفته سخن

آثار شهادت امام حسین)(،  بدون تالشهای امام سجاد)( نمی ماند 
سان ۲۵0 ساله اگر تالشهای امام سـجاد)( نبود، شـهادت امام 

ان

حسـين )( ضايع شـده بود و آثـار آن نمی ماند. 
سهم امام چهارم، سـهم عظيمی اسـت. در زندگی 
امام چهـارم، چند رشـته کار وجود دارد کـه يکی از 
آنهـا، همين رشـته اخـالق اسـت. يعنـی تربيت و 
تهذيب اخـالق جامعـه اسـالمی... امـام سـجاد بـه تعليم و 
تغييـر اخـالق در جامعـه اسـالمی کمر بسـت. چـرا؟ چون 
طبق تحليـل آن امـام بزرگـوار، بخـش مهّمی از مشـکالت 
اساسـی دنيای اسـالم که به فاجعه کربال انجاميد، ناشـی از 

انحطـاط و فسـاد اخـالق مـردم بـود. اگـر مـردم از اخـالق 
اسـالمی برخـوردار بودنـد، يزيـد و ابن زيـاد و عمـر سـعد و 
ديگـران نميتوانسـتند آن فاجعـه را بيافريننـد... يک ملت، 
وقتی منشـأ همه مفاسـد خواهد شـد کـه اخـالق او خراب 
شـود. ايـن را امـام سـجاد )(، در چهـره جامعه اسـالمی 
تفّحـص کـرد، و کمر بسـت بـه اين کـه ايـن چهـره را از اين 
زشـتی پـاک کنـد و اخـالق را نيکـو گردانـد. لـذا، دعـای 
»مکارم االخـالق« دعاسـت؛ امـا درس اسـت. »صحيفـه 

سجاديه« دعاست؛ اما درس است.     7۲/4/۲3

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 بخواهيــم بدانيم کــه در دنيای معــارف چه  جامعه انقالبی

می گذرد، راهش اين اســت که کتاب بخوانيم. هر 
کس کتاب بخواند، به بخشی از معارف موجود عالم 
دست خواهد يافت و از خبرهايی که در دنيا هست از 
خبرهايی که بوده است و حتی از آنچه که در همه ی 
زمينه ها خواهد بود مطلع خواهد شد. لذا، کتابخوانی را بايد 
جزو عادات خودمان قرار دهيم. به فرزندانمان هم از کودکی 
عادت بدهيم کتاب بخوانند. مثال وقتی می خواهند بخوابند، 
کتاب بخوانند. يا وقتی ايام فراغتی هست؛ روز جمعه ای هست 
که تفريح می کنند، حتما بخشی از آن روز را به کتاب خواندن 
اختصاص دهند. در تابستانها که نوجوانان و جوانان محصل، 
تعطيلند حتما کتاب بخوانند. يعنی کتابهايی را معين کنند، 
بخوانند و تمام کنند. افرادی که کار روزانه دارند مثال کارمند 
اداری، کارگر، کاســب و يا کشاورز هســتند وقتی به خانه 
می آيند، بخشی از زمان را ولو نيم ساعت برای کتاب خواندن 
بگذارند. چقدر کتابها را در همين نيم ساعتها می شود خواند! 
بنده دوره های بيست جلدی و بيست و چند جلدی کتاب را 
در همين فاصله های ده دقيقه، بيست دقيقه و يک ربع ساعته 

خوانده ام.    7۲/۲/۲۱

کتابخوانی را جزو عادات خودمان قرار دهیم

۱ ...کار، تالش برای تشــکيل دولت اســالمی شروع 
شد... منتها افت و خيز داشته؛ پيشرفت و عقبگرد داشته؛ در 
جاهايی موفق بوديم، در برهه يی موفق نبوديم. بعضی از ماها 
وســط راه پايمان لغزيد؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد 
شــديم. ۸4/6/۸« اما چرا بدون رسيدن به دولت اسالمی، 
نمی توان به جامعه اسالمی دست يافت؟ آيا نميشود مردم 
يک جامعه از حکمرانان خود عبور کنند و خود را به شرايط 
يک کشور اسالمی برسانند؟ چرايی اين موضوع را ميتوان 
در بيانات رهبری مشاهده کرد: »اگر من و امثال من اسير 
هوی و هوس و دنبال طمع و بنده و ذليِل ترس و طمع خود 
بوديم، نميتوانيم مردم را با فضايل بار بياوريم. ۸4/۵/۲۸« 
چرا که فرآيند بايد اينگونه باشد: »اول، ما اسالمی ميشويم؛ 
وقتی اسالمی شديم، »کونوا دعاة الّناس بغير السنتکم«؛ آن 
وقت عمِل ما مردم را مسلمان واقعی خواهد کرد و کشور، 
اسالمی خواهد شد. ۸4/6/۸« به همين علت است که رهبر 
انقالب پيش از آنکه بر اصالح ســبک زندگی مردم جامعه 
تاکيد کنند، از مسئوالن حکومتی مطالبه می کنند: »اگر 
من و شما در معاشرتمان، در رفتارمان، در طلب مال مان، در 
مجاهدتمان، نتوانستيم خود را به حد نصاب برسانيم، از آن 
دانشجو، از آن جوان بازاری، از آن عنصر در رده های پايين 
دولتی، از آن کارگر، از آن روستايی، از آن شهری چه توقعی 
ميتوانيم داشته باشيم که اسالمی عمل کنند؟ چرا مردم را 
بيخود مالمت ميکنيم؟ اگر کمبودی هست، خودمان را بايد 
مالمت کنيم؛ لوموا انفسکم. ۸4/6/۸« از همين روست که 
ايشان در ديدارهای اخيرشــان مصاديقی از سبک زندگی 
اشتباه در ميان مردم را گوشزد ميکنند تا مسئوالن را راه خود 
را اصالح کنند. برای نمونه در مورد آموزش زبان انگليسی، 
ايشــان فرموده اند: »اين حرفی را که گاهی هم گفته ام به 
مســئولين آموزش وپرورش تکرار ميکنــم ... اين اصرار بر 
ترويج زبان انگليسی در کشور ما يک کار ناسالم است. بله، 
زبان خارجی را بايد بلد بود اّما زبان خارجی که فقط انگليسی 
نيست... حرف اين اســت که بدانيم چه کار داريم ميکنيم؛ 
بدانيم طرف ميخواهد چگونه نسلی در اين کشور پرورش 
بيابد،  و با چه خصوصّياتی. 9۵/۲/۱3« يعنی توجه بيش از 
حد به زبان انگليسی به علت کم توجهی مسئوالن است. يا 
در ديدار اخير با کارگران به مســئله "برند" اشاره نموده اند: 
»متأّسفانه بعضی از اين فروشگاه ها که فروشگاه های بزرگ 
هم هستند، مربوط به خود دســتگاه های حکومتی اند!... 
جنسهای دارای نشان خارجی را ]می آورند[، يک عّده پولدار 
هم دنبال نشانهای خارجی اند؛ به قول خودشان برندهای 
خارجــی. 9۵/۲/۸« در ايــن مورد هم ضمــن تقيبح اين 
خصيصه در ميان برخی اقشار جامعه ، فراهم کردن زمينه ی 
بروز اين خصلت را توسط دستگاه های حکومتی نکوهش 
کرده اند. و باز هم در ديدار اخيرشان با معلمان، پيامدهای 
عدم اصالح الگوی مصرف را بيان داشته اند. آنجا که فرمودند: 
»اين بّچه بازی های داخل خيابانها -کــه بّچه پول دارهای 
نوکيسه، با آن خودروهای کذائی می آيند دائم راه ميروند، 
دائماً رژه ميروند، دائماً پُز ميدهند- به خاطر همين چيزها 
اســت؛ اصالح الگوی مصرف. اين را بايد از کودکی به اين 
جــوان و نوجــوان يــاد داد. 9۵/۲/۱3 « يعنی کم توجهی 
مسئوالن در اصالح الگوی مصرف و نيز عدم آموزش درست 
به کودکان و نوجوانــان. همه اين موارد و نمونه ها نشــان 
می دهد که اکنون پيش و بيش از آنکه زمانه اصالح جامعه 
باشد، زمانه ی اصالح حکمرانان است. در آن صورت ميتوان 
انتظار تحقق تمدن اسالمی که همان هدف انقالب اسالمی 
است را داشت. »دولت اسالمی است که کشور اسالمی به 
وجود ميآورد. وقتی کشور اسالمی پديد آمد، تمدن اسالمی 
به وجود خواهد آمــد؛ آن وقت فرهنگ اســالمی فضای 

عمومی بشريت را فرا خواهد گرفت. ۸4/۵/۲۸« 

 خط میرزای شیرازی دنبال میشد، سرنوشت ایران تغییر میکرد

ت تاریخی ]ميرزای شـيرازی[ عالِم بزرگ تاريـخ روحانيت و 
روایـ

پرچمـدار يـک مبـارزه ی پُرمغـز و پُرمعنـا عليـه 
مراکز فسـاد و کانونهـای طغيان و انحراف]اسـت[. 
حرکت ميـرزای شـيرازی... يک حرکـت ذوابعاد و 
پُرمعنـا و بسـيار پُربرکـت بـوده اسـت. آن يـک 
سـطری کـه ميـرزای شـيرازی نوشـت و آن روز بسـاط 
کمپانی انگليسـی را از ايران برچيد و سـلطه ی اسـتعماری 
را موقتـاً از کشـور قطـع کـرد، يـک مبـارزه ی چنـد جانبه 
بـود... در چند سـال آخـر عمـر ناصرالدين شـاه - سـالهای 
اول قرن چهاردهم؛ يعنی از سـال 1300 به بعـد - کار دربار 
ناصرالديـن شـاه، امتيـاز دادن بـه ايـن دولـت و آن دولـت، 

ايـن کمپانـی و آن کمپانـی، و گرفتـن پـول و فروختـن 
مملکت شـده بود؛ مثل امتياز رويتر و هميـن امتياز تنباکو 
و غيـره! بـا آن حرکـت عظيـم ميـرزا و آن فتـوای کوبنـده، 
جلوی ايـن انحصارهـا و امتيازهـا و دخالتهـای خارجی هم 
گرفتـه شـد. 70/۱۲/۱4 در قضيـه ی تاريخی تحريـم تنباکو، 
که سـرآغاز يک مبارزه ی مردمـی و آگاهانه بر عليه تسـلط 
غـرب بـود، نـام ميـرزای شـيرازی مطـرح اسـت؛ کـه اگـر 
همـان حرکـت ميـرزای شـيرازی )رضـوان ا... عليـه( ادامه 
پيـدا ميکـرد و سياسـتمداران و نخبگان کشـور همان خط 
را دنبال ميکردند، سرنوشـت ايران غير از آن چيزی ميشـد 

که اتفاق افتاد.   90/۲/3

»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؟
]صهيونيستها[ ابتدا که وارد فلسطين شدند، نگفتند 
»ما مهاجر به فلسطين می   آوريم.« مردم فلسطين 
تعجب می   کردند که اين   ها چه کسانی هستند که 
می   آيند؟! به دروغ گفتند »متخصص می   آوريم!« مطالبی که 
می   گويم، مستند است؛ در اســناد وزارت خارجه   ی انگليس 
بوده که افشا شده است... در اين اسناد، افسر انگليسی   ای که 
در فلسطين مسئول کاری بوده، در گزارش خود می   نويسد: ما 
به مردم فلسطين گفتيم کسانی که وارد فلسطين می   شوند، 
متخصص و مهندسند؛ دکترند و فالن و بهمانند که می   آيند 
کشور شما را آباد کنند! وقتی هم سرزمين شما را آباد کردند، 
می   روند. همين افسر انگليسی در نامه   ای نوشته است: ولی ما 
به اين مردم، دروغ می   گوييم! يهوديان فاقد تخصص و بی هنر 
را از اطراف دنيا جمع کردند به فلســطين بردند و امکانات و 
زمين و همه چيز در اختيارشان گذاشتند؛ چون می خواستند 
صاحبان اصلی فلسطين را از آن کشور بيرون کنند! از اول، با 
ترفند وارد شدند و همين که جای پايشان محکم شد، دست 

به حمله زدند    7۱/۱/7

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.

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 ۲9 خرداد ۸۸ 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«. 


