
  از دیگر ســو، جریان اعتراضــات 99 درصدی پس از 
بحران مالی 2008 آمریکا، نشان داد: جامعه ای که توازن 
برخورداری ها در آن از میان بــرود، همواره در معرض 
ناپایداری اســت، حتی اگر به ظاهــر باالترین قدرت 
نظامی و سیاسی جهان و بیشترین درآمد ملی را داشته 
باشد. ماجرای "جنبش وال استریت"در واقع اعتراض به 

اولویت حفظ منافع طبقات ســرمایه دار و ذی نفوذ، در 
مقابل طبقه متوسط و محروم نزد سیاستگذاران ایاالت 
متحده بود، امری که ثمره آن جامعه ای با شکاف طبقاتی 
گسترده و نارضایتی عمومی است. نتیجه این وضعیت 
چیزی نیســت جز »کشــوری با حاکمّیت اشرافی، با 
قلّه های ثروت از قبیل آنچه در آمریــکا ]وجود دارد[ ... 

در کشوری با آن ثروت -آمریکا کشور ثروتمندی است- 
قلّه هایی وجود دارد و در کنار این قلّه ها دّره های بدبختی 

و نابسامانی و فقر و محرومّیت وجود دارد.  95/3/29«
امیرالمومنین علــی)ع( در مقابله با منطق حاکمیت 
اشراف، در زمان خود مالک اشتر را موظف می کنند تا 
رضایت عامه مردم را ولو به بهای ناخشنودی طبقات 
ممتاز ســرلوحه کار خود قرار دهد. تجارب نیز نشان 
می دهدکه در تنگناها، آن گروهی کــه بارها را از روی 
دوش کشــور بر می دارند و توقعی هــم ندارند، عامه 
مردم اند. اینگونه اســت که حتی با معیار مصالح ملی 
نیز، وظیفه دولت اســالمی حرکت در خالف جهت 

حاکمیت طبقه اقتصادی اشراف است.

بنابراین در این چارچوب و در منظومه ارزشهای انقالب 
اسالمی صرف پیشرفت مادی بدون حاکمیت عدالت، 
اخالق و معنویت، مطلوبیت ندارد.  در بیان رهبرانقالب 
نیز، توزیــع عادالنه درآمــد و ثروت، نبــود تمایالت 
اشرافی گری در میان مسئوالن، رفع فقر و فساد و عدم 
حاکمیت طبقه اشــراف همگی بیانگر رکن عدالت در 
کنار رکن دیگر یعنی پیشــرفت، به عنوان مهمترین 
شــعارهای دهه چهارم انقالب محسوب می شود. فراتر 
از این نامگذاری، رهبــر انقالب تلفیــق مردم گرایی، 
مستضعف نوازی و پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی را جزو 
مبانی انقالب اسالمی معرفی می کنند که به هیچ وجه 
 3 نباید تغییر کند)1387/6/7(. به تعبیر دیگر: »اگر 
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تصویری از رهبر انقالب
در کالس ششم ابتدایی

مت و  ا...   ارکان الُهدی و تدریس در جلسه قرآن تَهدَّ

واقعه ضربت خوردن و شهادت 
امیرالمومنین)( از  زبان رهبر معظم انقالب

مؤمن، منطقی و جدی در کار این شماره 
تقدیم می شود 
به روح پرفتوح
 شهید آیت ا... 
محمد حسین  

بهشتی 

تاریخ شهادت: هفتم تیر 1360

به گمان من، از جمله ی برترینهای این راه  شهادت، شهدای هفتم تیر بودند. ... در رأس همه ی آنها هم، شهید 
بزرگوار و عزیز ما، شهید آیت ا... بهشتی بود؛ یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار؛ آنچه میگفت، 
معتقد بود؛ و به آنچه معتقد بود، در عمل ملتزم بود. خطر را هم میشناخت؛ میدانست میدان، میدان مین است. هر 
آنی، هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست؛ لیکن در عین حال بی محابا، با نگاه به هدف، در این راه پیش میرفت 

و نمی هراسید. یکی از خصوصیات این شهید عزیز این بود. منطقی بود، پایبند به اصول و مبانی بود. 89/4/7  
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سربازان عدالت اجتماعی 
باید خستگی ناپذیر باشند

3

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

اداره کردن پسربچه 
شصت ساله  با ریش سفید!

  مزار: گلزار شهدای تهران، یادمان شهدای هفتم تیربر اثر انفجار در ساختمان حزب جمهوری

  فراز مهمی از بیانات رهبرانقالب  
در دیدار شاعران درباره  جنگ نرم امروز

  یکــی از آقایان، پایین یک شــعری 
خواندند کــه مضمونش ایــن بود که 
اگر شمشیر بکشید، ســینه هایی که 
بیایند در جلوی شــما بِایســتند و در 
مقابل دشمنان شما سینه سپر کنند 
]زیاد است [، من گفتم من شمشیر را 
کشیدم، مشغولیم، ما از چپ و راست 
داریم میزنیم؛ این جوری نیست؛ منتها 
نوع شمشیِر امروز و نوع میداِن امروز با 
نوع میداِن آن سالهای اّول تفاوت دارد؛ 
ما در جنِگ نرمیم؛ در جنِگ سیاســی 
هستیم، در جنِگ فرهنگی هستیم، در 
جنِگ امنّیتی و نفوذی هستیم؛ فکرها 
و اراده ها دارند با هم میجنگند. امروز ما 
خیلی احتیاج داریم بــه ابزارهای مؤثّر 
و تأثیرگذار؛ یک بخــش عمده ی این 
ابزارها، به نظر من شعر است که بایستی 

مورد توّجه شماها قرار بگیرد. 95/3/31

»شمشیر«
کشیـده ام

آغاز سال نو

حکمت برخورد با خوی اشرافیگری چیست؟

در حقیقت از شب قدر
انسان مؤمن روزه                دار

 سال نوی را آغاز میکند

حقوق نجومی ، وال استریت ایرانی  و  خطر تهدید ارزش ها
در سالهای پس از دفاع مقدس که رهبر انقالب خطر خوی اشرافی گری و ظهور طبقه جدیدی در 
اقتصاد و سیاست را گوشزد کردند، برخی گمان می کردند که پیامد آن، تنها انحرافی است که در 
سبک زندگی بخشهایی از جامعه شکل می گیرد و رفتارهای خالف شرع و اخالق را رواج می دهد. 
اما به تدریج مشخص شد که طبقه  اشراف و مترفین همانند نمونه های تاریخی عصر انبیاء، جریانی از مخالفان 
سیاسی را نیز برای جبهه حق و عدل ایجاد می کنند و تالش می کنند تا  محمل تضعیف آرمانهای امت اسالمی شوند.

هفته سخن

2

برش
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در حقیقت از شب قدر، انسان مؤمن روزه                دار، سال نوی را آغاز میکند

آغاز سال نو   هشدار مقام آمریکایی
 برای سرمایه گذاری در ایران!

جان ای اسمیت، سرپرسـت اداره کنترل دارایی های 
خارجـی در وزارت خزانـه داری آمریـکا در سـخنانی 
در نشسـت اندیشـکده آتالنتیک: مسـئوالن شرکت 
های بزرگ یـا بانک هـا وقتی مـی خواهنـد در ایران 
فعالیت کنند بایـد به ریسـک فعالیت در این کشـور 

خبرگزاری صداوسیما| توجه داشـته باشـند.  | 

  سازمان ملل: دستور رهبر ایران برای تحصیل 
دانش آموزان افغانستانی در دنیا بی نظیر بود

فیلیپوگرندی، کمیساریای عالی سـازمان ملل در امور 
پناهندگان بـا بیان اینکـه جامعه بیـن الملل وضعیت 
پناهندگان افغانی را به فراموشـی سـپرده است، گفت: 
بـا این حـال دسـتور رهبـر انقـالب ایـران بـرای اجازه 
حق تحصیـل دانـش آمـوزان افغانـی در مـدارس این 

کشـور در دنیا بی نظیر بـود.  |    باشـگاه خبرنـگاران|

 رژیم صهیونیستی: خواهان پایان بحران 
سوریه با شکست داعش نیستیم

رئیس سـازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیسـتی 
اذعـان کـرد کـه ایـن رژیـم خواهـان پایـان بحـران 
سـوریه با شکسـت داعش نیسـت. هرتسـی هلیوی، 
رئیس سـازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیسـتی 
در کنفرانسـی در هرتزلیـا  با اشـاره به اینکه سـه ماه 
گذشـته بـرای داعـش سـخت ترین دوران ایـن گروه 
از زمـان پیدایـش آن بـوده صراحتـا گفت: اسـرائیل 
نمی خواهـد کـه وضعیـت در سـوریه بـا شکسـت 
داعش پایـان یابـد. هلیـوی ادامـه داد:  عقب نشـینی 
قدرت هـای بـزرگ از منطقـه و تنهـا مانـدن مـا در 
مقابـل حـزب ا... و ایـران کـه از تـوان  و قـدرت باالیی 
صهیونیسـتی  رژیـم  بـرای  هسـتند،  برخـوردار 
مشـکالتی را ایجاد مـی کنـد، بنابراین مـا باید تالش 

ایسـنا| کنیـم کـه کار بـه اینجا نکشـد. 

  درخواست تعدادی از دیپلماتهای آمریکایی 
برای حمله هوایی به سوریه

وزارت خارجـه  از دیپلماتهـای  تـن  از 50  بیـش 
امریـکا با امضـای یادداشـتی ضمـن انتقاد شـدید از 
سیاسـت هـای دولـت اوبامـا در سـوریه، خواسـتار 
انجـام حمـالت هوایـی علیـه ارتـش سـوریه بـه 
مکـرر  نقـض  آنچـه  سـاختن  متوقـف  منظـور 

رادیـو فـردا| آتش بـس خوانـده می شـود، شـدند.  | 

  تمجید جهان اسالم  از بیانات اخیر رهبر انقالب 
درباره همسران پیامبر)ص(

ماموسـتا عبدالرحمن خدایـی، امام جمعه سـنندج با 
اشـاره به فتـوای مقـام معظم رهبـری مبنی بـر حرام 
اعالم کـردن اهانت بـه همسـران پیامبر اسـالم)ص( 
گفت: فتـوای عالمانـه مقام معظـم رهبـری در جهت 
تقریـب و تقویـت کننـده وحـدت اسـالمی بـود و 

تسـنیم| تمجید جهـان اسـالم را بـه دنبال داشـت.  | 

  خباثت اشتون کارتر در شبیه سازی ایران و داعش
وزیـر دفـاع آمریـکا، ایـران را جـزء تهدیدهـای پیش 
روی کشـورش خوانـد و گفـت کـه واشـنگتن در 
خاورمیانـه تمرکـزش را معطـوف بـه دو تهدیـد کـه 
 )ISIS( و )Iran( شـروع می شـود »I« حرف اول آنها با

فـارس| کـرده اسـت.  | 

در حقیقت از شب 

قدر، انسان مؤمن 

روزه                دار، سال نوی 

را آغاز میکند. در 

شب قدر تقدیر او 

در دوران سال برای 

او از سوی کاتبان 

الهی نوشته میشود. 

انسان وارد یک سال 

نو، مرحله                ی نو و در 

واقع یک حیات نو و 

والدت نو میشود. در 

راهی به حرکت در 

می آید، با ذخیره                ی 

تقوا این راه را طی 

میکند

هفته اخبار

پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک مفهوم اسالمی است... انســان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر بداند در 
مقابل اقدام خود پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس کند نه، مطلق العنان است و از او سؤال نمی شود و او را 
به بازخواست نمی کشند، طور دیگری عمل می کند. ما مسؤوالن خیلی باید مراقب حرف زدن و تصمیم گیری خود باشیم. 83/1/26 
مردم ساالری فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و باالخره عده ای را به پای صندوقها بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد، 
بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آن که این نیمه ی اول تحقق پیدا کرد، نوبت نیمه ی دوم است؛ نوبت 

پاسخگویی است. 79/9/12  

# پاسخگویی_مسئوالن
مفهومی اسالمی و بخشی مهم در مردم ساالری دینی

کلید
واژه

1. قدر ماه رمضان را بدانیم 
»باید مراقبت کنیم؛ باید نظارت کنیم بر خودمان، بر مجموعه مان، 
انگیزه مان را افزایش بدهیم، کارمان را متراکم تر کنیم، پُرکاری، 
پرهیز از لغزشگاه ها، خالصه در یک جمله تقوا؛ تقوا. تقوا -که در 
ماه رمضان ]به عنوان [ فلسفه و غایت روزه شناخته شده- به همین 
معنا است. تقوا یعنی مراقبت از خویش؛ دائم باید مراقب خودمان 

باشیم. پس قدر ماه رمضان را بدانیم. 95/3/25«
2. طبیب خودتان باشید

»طبیب خودتان باشید. بهترین کســی که میتواند بیماریهای 
روحی را تشخیص دهد، خودمان هستیم. سر هرکس را انسان 
کاله بگذارد؛ از هرکس که پنهان کند، با خودش که دیگر نمیتواند! 
روی کاغذ بنویسید حسد، بخل، بدخواهی، تنبلی، بدبینی؛ رمضان 
فرصتیست که یکی یکی اینها را رفع کنیم. این بیماریها مهلک 

خواهد شد؛ هالک معنوی و واقعی. 71/12/4«
3. باید از خدا با اصرار بخواهید

»یک شرط استجابت دعا اینست که آن را باتوجه بخواهیم. گاهي 
لقلقه زبان، جمالتي چون "خدایا مارا بیامرز"، "خدایا به ما سعه رزق 
بده" و ... است. 10سال اینطور دعا میکنید، مستجاب نمیشود. باید 
تضرع کنید. باید از خدا با اصرار بخواهید. باز بخواهید و باز بخواهید. 

»73/11/28
4. همین »یا اهلل« شما لبیکي به دنبال خواهد داشت

»هیچ دعایي بي استجابت نیست. استجابت به معناي این نیست 
که خواسته انسان حتما برآورده شــود. استجابت، توجه و التفات 
خداست؛ ولو آن خواسته اي که داریم تحقق هم پیدا نکند؛ اما همین 

»یا اهلل« شما بي گمان لبیکي به دنبال خواهد داشت. 79/4/19«
5. یک گناه هم، یک گناه است

»مراقب باشید، اینکه خدا باب توبه را باز کرده، خیال نکنید گناه، 
چیز کم و کوچکی است. همین دروغگویی و غیبت، همین ظلم 
کردن -ولو با یک کلمه- گناهان کوچکی نیست. الزم نیست که 
انسان سالهای متمادی غرق گناه باشد تا احساس گناه کند. یک 

گناه هم، یک گناه است. 75/10/28«
6. این »من« انسانها را بیچاره میکند

»هر چیزي را از خدا بخواهید؛ حتي بند کفش را، حتي کوچکترین 
اشیاء را و حتي قوت روزانه خود را. بگذارید این مِن دروغیِن عظمت 
یافته در سینه ما -که میگوییم »من« و خیال میکنیم مجمع نیروها 

ما هستیم- بشکند. این »من« انسانها را بیچاره میکند. 73/11/28«
7. همه خود را برای مبارزه با فقر موظف بدانند

»در دعای ماه رمضان میگوییم: اللهم اغن کل فقیر... این دعا فقط 
برای خواندن نیست؛ برای این اســت که همه خود را برای مبارزه 
با فقر موظف بدانند. همه باید خود را موظف به مواســات بدانند. 
مواسات یعنی هیچ خانواده مســلمان و هم میهن و محرومی را با 
درد و محرومیت تنها نگذاریم؛ به سراغ آنها برویم و دست کمک به 

سویشان دراز کنیم. 81/9/15«
8. شما بر روی محیط اثر بگذارید

»ما در مســیر زندگی، آنجایی که با وسوســه ها مواجه میشویم؛ 
وسوسه پول، وسوسه شــهوات، وسوســه مقام، وسوسه رفاقت، 
ساییدگی پیدا میکنیم؛ مراقب باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید، 
شما بر روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روی 

شما اثر بگذارد. 93/9/6«
9. گناه سقوط: بیچاره مردم، همه مشغول گناهند!

»اگر همین آدمی که هیچ گناهی نمیکند، وقتی که میان مردم راه 
میرود، بگوید: بیچاره مردم، همه مشغول گناهند، ولی ما الحمدهلل 
خودمان را نگهداشتیم و گناه نمیکنیم؛ این خودش یک گناه و 

تنزل و سقوط است و استغفار الزم دارد. 75/10/8«
10. شب قدر، آغاز سال نو

»در حقیقت از شب قدر، انســان مؤمن روزه                دار، سال نوی را آغاز 
میکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان 
الهی نوشته میشود. انسان وارد یک سال نو، مرحله                ی نو و در واقع 
یک حیات نو و والدت نو میشود. در راهی به حرکت در می آید، با 

ذخیره                ی تقوا این راه را طی میکند. 88/6/29«
11. هم نشینی با مالئکه و روح امین

»در ماه رمضان برای ما خاکیان و زمینیان چه سعادت بزرگی است 
که با مالئکه ی الهی و با روح امین همنشین بشویم: »تنّزل المالئکة 
والّروح فیها باذن ربّهم«. لیله القدر در ماه رمضان، شب همنشینی 

خاکیان با فرشتگان مأل اعالست. 83/8/24«
12. بهترین اعمال در شب قدر دعاست

در ســاعت های کیمیایی لیلةالقدر، بنده ی مؤمــن باید حداکثر 
استفاده را بکند. بهترین اعمال در این شــب، دعاست. احیاء هم 
برای دعا و توسل و ذکر اســت. نماز هم - که در شب های قدر یکی 

از مستحبات است - در واقع مظهر دعا و ذکر است. 84/7/29«

برادران عزیز، خواهران عزیز! قدر این ماه رمضانی را که االن در آن هستیم، بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول 
تاریخ آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که من و شــما در آن ماه رمضان نیستیم؛ حاال در بین این 
میلیاردها ماه رمضان تاریخ، ما در چند ماه یا چند ده ماهش هستیم، توفیق به ما داده شده که حاال بیست ماه، سی 
ماه، پنجاه ماه، شصت ماه رمضان را از دوره ی تکلیف تا آخر عمرمان در بین این مجموعه ی ماه رمضان های تاریخ ]حضور[ داشته 
باشیم؛ خب، همینها را قدر بدانیم. پارسال در همین ماه رمضان، کسانی بودند از دوستان ما و از نزدیکان ما که امسال نیستند. 
نمیدانیم سال دیگر کداِم از ما خواهیم بود، کدام نخواهیم بود؛ این ماه رمضان را قدر بدانید. ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه 

تذّکر است، ماه توّجه به خدای متعال است، ماه عبادت است، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویّات است. 95/3/25
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هفته سخن

توطئه های 

سازمان یافته برای 

کشاندن جوان ایرانی 

به شهوات، مواد 

مخدر، رسگرمیهای 

گوناگون جنسی، 

یک توطئه ی بسیار 

خطرناکی است

پیش از صبح، آن بزرگوار ]امیرالمومنین )([ برای  سان 250 ساله
ان

اقامه ی نماز به مســجد رفته، مردم را از خواب بیدار 
کرده، صدای آن بزرگوار را باز هم شنیدند که مشغول 
خوانــدن نافله شــده اســت. ضبــط کرده اند که 
امیرالمومنین )( در آن نافله یی که ضربت خورد، 
چه خواند. آیات شــریفه ی ســوره ی انبیا را تــالوت می کرد: 
»واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا«. در 
روایت هست که مردم شنیدند امیرالمومنین ده آیه از این آیات 
را خواند. در خالل این آیات، آیاتی است که منطبق با حال خود 
آن بزرگوار است: »ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها 
مبعدون. الیســمعون حسیســها و هم فی مااشتهت انفسهم 
خالدون«. بعد هم وقتی که حضرت به رکوع یا به سجده رفته، 
تیغ آن اشقی االشقیا فرق مبارک علی  بن  ابی  طالب را شکافته 
است. امیرالمومنین را به خانه آوردند و تمام شهر ناگهان اطالع 

پیدا کردند. نقل شــده اســت که صدای منادی شنیده شد: 
»تهدمت وا... ارکان الهدی«؛ به خدا قسم پایه های هدایت ویران 
شــد. این، تعبیر درســتی هم اســت و به حقیقــت وجود 
امیرالمومنین می آید، و می زیبد که چنین تعبیری با ندا و فریاد 
آسمانی انجام گرفته باشــد. مردم این یکی، دو روز را در حال 
انتظار و نگرانی و التهاب و ناراحتی گذرانیدند. بعضی به دیدن 
آن حضرت رفتند، بعضی هم اطراف خانه ی آن حضرت جمع 
شدند. نقل است که یتیمان و کسانی که مورد عیادت و مراقبت 
آن بزرگوار بودند، در خانه ی آن بزرگوار جمع شدند. ما جزییات 
و خصوصیات آن واقعه را نمی دانیم. آنچه که می دانیم، این است 
که شاید بیست وچهار ساعت، شاید چهل وهشت ساعت از آن 
ســاعتهای هولناک و مخوف نگذشــته بود که ناگهان خبر 
شهادت آن بزرگوار در کوفه پیچید و همه اطالع پیدا کردند که 

علی از دستشان رفته است.. 70/1/16 

ضبط کرده اند که 

امیراملومنین در آن 

نافله یی که رضبت 

خورد، چه خواند. 

آیات رشیفه ی 

سوره ی انبیا را تالوت 

می کرد.

مبارزه سخت با مواد مخدر جهاد است

صدای منادی شنیده شد: »تهدمت وا... ارکان الهدی«

6 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

واقعه ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین)( از زبان رهبر معظم انقالب

»شب قدر« فرصتی برای عذرخواهی

سربازان عدالت اجتماعی باید خستگی ناپذیر باشند

قرآن صریحا می فرماید: »لیله القدر خیر من الف شهر«، یک شب بهتر است از هزار سی روز - هزار ماه - بسیار مهم است. چرا این قدر 
فضیلت را به یک شب دادند؟ زیرا برکات الهی در این شب زیاد است... لیله القدر، شب والیت است. هم شب نزول قرآن است، هم شب 
نزول مالئکه بر امام زمان است، هم شب قرآن و شب اهل بیت است، هم شب قرآن و هم شب عترت است. لذا سوره ی مبارکه ی قدر 
هم، سوره ی والیت است. شب قدر خیلی ارزش دارد. 75/10/19 شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است. از خدای متعال 
عذرخواهی کنید. حال که خدای متعال به من و شما میدان داده است که به ســوی او برگردیم، طلب مغفرت کنیم و از او معذرت 
بخواهیم، این کار را بکنیم، واال روزی خواهد آمد که خــدای متعال به مجرمین بفرماید: »الیوذن لهم فیعتذرون«. خدای نکرده در 

قیامت، به ما اجازه ی عذرخواهی نخواهند داد. 76/10/26    

ما هنوز راه زیادی داریم؛ هم به عدالت اجتماعی ای که اسالم از ما خواسته است - و اسالم در این خصوص بسیار سختگیر است - 
هم به آن سطحی از آزادی که ملت ایران مستحق و شایسته آن است، هنوز نرسیده ایم. ما هنوز کار داریم؛ این راه، راهی طوالنی 
اســت. این که من بارها به جوانها میگویم خودتان را آماده کنید، برای همین است. شما باید این راه را طی کنید. این راه هم راهی 
است که در هر کیلومترش تابلوی »توّقف ممنوع« نصب شده است؛ لذا در این راه نباید توّقف کرد. سربازاِن عدالت اجتماعی باید 
خستگی ناپذیر باشند. کسانی که در این راههای طوالنی و آرمانهای بزرگ حرکت میکنند، باید خستگی حس نکنند. یک ملت، 

این گونه به سیادت و آقایی و آرمانهای خودش میرسد. هیچ ملتی با تنبلی به سیادت و سعادت نمیرسد. 79/12/22    

شب قرآن و شب اهل بیت و والیت

این راهی است که در هر کیلومترش تابلوی »توّقف ممنوع« نصب شده است

دشمنان برای نابودی روحیه نشاط و دلبستگی به کار و  ش و پاسخ
پرس

پیشرفت در جوان ایرانی چه توطئه ای را پیش گرفته اند؟ 
جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برنده ای آن 
ملت را پیش ببرد، احتیاج دارد به اینکه سر حال، بانشاط، 
تندرست، قوی و دلبسته ی به کار و پیشرفت باشد. برای 
اینکه این روحیه را در جوان ایرانی از بین ببرند، تالش میکنند با 
توطئه های گوناگون؛ با ترویج فساد، با ترویج فحشا، با ترویج مواد 
مخدر، با باندهای هدایت شده، جوان ایرانی را منصرف کنند. جوان 
ایرانی باید بهوش باشد. امروز اگر مسئولین نظام جمهوری اسالمی 
با مواد مخدر به ســختی مبارزه میکنند، این یــک جهاد بزرگ، 

یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشــرفت ملت ایران است. اینها 
نمیخواهند جوان ایرانی در کارگاه، در آزمایشگاه، در دانشگاه، در 
محیط علمی، در محیط کار و تالش صنعتی و کشاورزی بانشاط 
باشد. آن جوانی که سرگرم مسائل شهوانی جنسی باشد یا اسیر 
مواد مخدر باشد، نه حال کار کردن دارد، نه حوصله ی فکر کردن 
دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتکار دارد، نه عزم و اراده ی راسخ 
و الزم را دارد... توطئه های سازمان یافته برای کشاندن جوان ایرانی 
به شهوات، به مواد مخدر، به سرگرمیهای گوناگون جنسی، یک 
توطئه ی بسیار خطرناکی است. مبارزه ی با آن در درجه ی اول بر 

عهده ی خود آحاد ملت، بخصوص جوانهاست. 65/3/2   

حزب ا...
این است

1 مسئولین کشــور هم مثل خیلی از مسئولین باز خوانی
کشورهای دیگر به مســئولیت به عنوان یک وسیله و 
یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند... اگر مردمی بودن، 
ساده زیستی، خود را در سطح توده ی مردم قرار دادن، از 
ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود و... 
اگر این مغزهای حقیقی و این بخشهای اصلِی هویت 
واقعی جمهوری اسالمی از دست برود و ضعیف شود، 
ساخت ظاهرِی جمهوری اسالمی خیلی کمکی نمیکند؛ 
خیلی اثری نمی بخشد و پسوند »اسالمی« بعد از مجلس 
شورا: مجلس شورای اسالمی؛ دولت جمهوری اسالمی، 

به تنهائی کاری صورت نمیدهد. 87/9/24«
رهبر انقالب بارها در سخنرانی ســالگرد رحلت امام 
حضرت امام، مولفه زیست غیراشرافی و غیردنیاطلبانه 
را یکی از ویژگی های برجســته امام راحــل و از لوازم 
رســیدن کشــور به قله ها بیان کرده اند: »)ما( دنبال 
پرداختــن به اشــرافی گری و تجمالت نباشــیم، ما 
مســئولین خودمان را حفظ کنیــم، همچنانکه این 
مرد بزرگ خود را حفظ کرد ... اشــرافی گری ممنوع 
است، لذت جویی ممنوع اســت، به فکر جمع کردن 
زخارف دنیا افتادن برای مســئولین ممنوع است، با 
این ممنوعیت هاســت که می توانیم به قله برسیم. 
91/3/14« ایشــان در جای دیگری تمایل به اشرافی 
گری را »آفت بسیار بزرگ مسئولیت90/3/14« در نظام 
نام نهادند. مولفه بارز چنین آفتی در سطح دولتمردان، 
سازوکارهای چکه به پایین و الگوگیری عامه مردم از 
این منش خواص است: »بعضی از ما مسئولین دچار 
دنیاطلبی شــدیم، برای ما ثروت، تجمــل، آرایش و 
تشریفات و اشرافی گری یواش یواش از قبح افتاد، وقتی 
ما اینجور شدیم این سرریز می شود به مردم، در مردم 

هم این مساله پیدا می شود. 90/11/14«
روشن است که در کنار اســتفاده از الگوهای مثبت 
مســئوالن برای مردم، اصالح این عیب فرهنگی در 
متن جامعه مستلزم استفاده از ابزارهای فرهنگ ساز و 
سیاست گذار است تا به تدریج از گسترش آنچه رهبر 
انقالب یک »بیماری« نامیده اند جلوگیری شــود: 
»اشرافی گری مثل یک بیماری است، در هر کجا که 
وارد شد بسیاری از خویهای پسندیده را تحت الشعاع 
قرار می دهد، کم کم آنهــا را ضعیف می کند. ما مردم 

ایران اسیر اشرافی گری نباید بشویم. 86/10/12«
تاریخ اسالم نشان می دهد که غفلت از این مالحظه، به 
سادگی می تواند جامعه سالم و عادالنه را به مرور تبدیل 
به یک جامعه طبقاتی و اشرافی نماید، حتی اگر ظواهر 
و نمادهای اسالمی و انقالبی را حفظ کنیم: »)چرا( مثل 
عروسی اشراف، عروسی بگیریم، مثل خانه اشراف، خانه 
درست کنیم، مثل حرکت اشــراف در خیابانها حرکت 
کنیم؟ اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان 
را تراشــیده بود ولی ما ریش مان را گذاشته ایم، همین 
کافی است؟ نه ما هم مترفین میشــویم. وا... در جامعه 

اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. 92/5/1«
با این نگاه حکمــت واکنش قاطع رهبــر انقالب به 
ماجــرای حقوق های نجومــی برخــی از مدیران و 
درخواست ایشان برای برخورد »قاطع و سریع« با این 
موضوع و »اطالع رسانی به مردم« را می توان دریافت: 
»موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها 
است.95/4/2« حتی اگر »استثناء« باشد و گرچه »اکثر 
مدیران دستگاه ها، انســان های پاک دست95/4/2« 
باشند چراکه شکل گیری خوی اشرافیگری و خود برتر 
بینی نسبت به مردم »همین تعداد کم نیز خیلی بد 

است و باید حتماً با آن برخورد شود.95/4/2«



 حضـرت آیـت ا... خامنـه اي از نخسـتین سـال 
رهبـري خـود، همـه  سـاله یکـي از شـبهاي مقارن 
بـا پانزدهـم مـاه مبـارک رمضـان را کـه مصـادف با 
میالد حضـرت امام حسـن مجتبـي)( اسـت به 
دیدار شـاعران متعّهـد و متعلّـق به انقالب اسـالمي 

اختصـاص داده  انـد.
»شـب شـاعران بی دل« عنـوان اثری اسـت کـه در 
آن مجموعـه ی اشـعاری کـه جمعـی از شـاعران در 
شب 15 رمضان سـال 1389)ه.ش( در محضر رهبر 
معّظـم خوانده انـد، گردآوری شـده اسـت. این کتاب 
شـامل سـه بخش اسـت: بخش نخسـت؛ که اشـعار 
30 نفر از شـاعرانی کـه به شـعرخوانی در این محفل 
پرداخته اند در آن گنجانده شـده اسـت. بخـش دوم؛ 
بیانـات معّظمٌ لـه در ایـن دیـدار و تحلیـل ایشـان از 
روند شـعر و جایگاه آن در گفتمان انقالب اسـالمی، 
توصیه هـا و سـفارش های ایشـان بـه شـاعران و 
مسـئولین مرتبط حوزه فرهنگ و ادب کشـور آمده 
و بخش سـوم؛ مروری اسـت اِجمالی بـر زندگی نامه 

شـاعران و مجموعـه ای از تصاویر ایـن دیدار.

 سر چشمه همه مصیبتهای ملتها 
تصدی قشر مرفه و اشراف بر آنهاست

وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری، قشر اشراف 
- به اصطالح خودشان - اعیان، مرفه ها و صاحب اموال 
و - نمی دانم - پارک و اتومبیل ها و کذا و کذا... این یکی 
از مصیبتهای بزرگی اســت که در یک ملت هست. سر 

چشمه همه مصیبتهایی که ملتها می کشند این است که 
متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان - به 
اصطالح خودشان - از آنها باشد. اشراف و اعیان این طور 
هستند که تمام ارزشها را به این می دانند که آنجایی که 
زندگی می کنند بهتر از دیگران باشــد، آن رفتاری که 
مردم با آنها می کنند، رفتار عبید با موالی باشــد؛ تمام 
افکارشان متوجه به این مسائل است. باید حتماً چند تا 

پارک داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمیران، در 
تهران، در کجا، تا اینکه بشود یک نفر آدم - عرض می کنم 
که - نخســت وزیر یا یک نفر آدم وزیر کذا... این یکی از 
الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسالمی را 
و متصدیان امور اسالمی را از قشــر مرفه و از آن اشراف 
و اعیان و »ســلطنه« ها و »ملک« ها و اینها قرار نداد.   

حضرت امام خمینی)ره(۷ شهریور ۱۳۶۱ 

خسارتی برای 
طول تاریخ بشریت

مصیبت شــهید کردن امیرالمؤمنین، این 
َمت َوا... اَرکاُن الُهدی«)1(، فقط برای آن  »تََهدَّ
زمان خســارت نیافرید؛ برای طول تاریخ بشر خسارت 
ایجاد کرد. فاطمه ی زهرا )( بیست وپنج سال قبل از 
این تاریخ در بستر بیماری به زنان مدینه فرمود اگر علی را 
بر سر کار می گذاشــتند، »لَساَر بِِهم َســیراً ُسُجحاً« - 
»ُســُجح« یعنی هموار - راه زندگی را بــر مردم هموار 
می کرد. »ال یَکُلُم ِخشاُشُه«؛ نمی گذاشت - به تعبیر من 
- اقتدار حکومت و روحیه ی حکومتگرِی اسالم اندکی به 
پیکر جامعه ی اسالمی زخم بزند؛ کار را پیش می برد و از 
هر آسیبی هم جلوگیری می کرد. بهترین شکل حکومت 
کردن این است که حکومت به مردم زخم نزند؛ زندگی 
مردم را هم از لحاظ مادی و معنوی آباد کند. »َو ال یَِکلُّ 
ســائُِرُه َو ال یَُملُّ راِکُبُه و اَلَوَرَدُهم َمنَهــاًل نَمیراً صافیاً 
َرویّاً«؛)2( اینها را فاطمه ی زهرا آن روز فرمود. این واقعه 
بیست وپنج سال عقب افتاد؛ ولی باالخره امت اسالمی 
جمــع شــدند و امیرالمؤمنیــن را ســِر کار آوردند. 
امیرالمؤمنین از ذی حّجه ی سال 35 تا ماه رمضان سال 
۴0، کارهایی را پایه گذاری کرد که اگر شمشــیر غدر و 
خیانت نمی بود و این جنایت بزرگ به وسیله ی ابن ملجم 
و عناصر پشت پرده ی این جنایت صورت نمی گرفت، 
امیرالمؤمنین این راه را ادامه می داد و باز دنیای اســالم 

شاید تا قرنها بیمه و تأمین می شد   83/8/15  
1( بحار األنوار، ج  42، ص 282.   |    2( بحار األنوار، ج  43، ص 160.
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خمس کاالهای بادوام و بی دوام 
 کاالهای مصرفی بی دوام از قبیل قند، شــکر، برنج، 
روغن، و مانند آن کــه دراحتیاجــات روزانه  زندگی 
مصرف می شود اگر از درآمد ســال به منظور مصرف 
ســاالنه خریداری کند و به مصرف برســاند مؤونه به 
حساب می آید و خمس ندارد و هر مقدار از آن را که در 
انتهای سال مصرف نکند مؤونه نیست و بایستی خمس 
آن را بپــردازد، و اما کاالهای مصرفی بــا دوام از قبیل 
خانه مسکونی، لوازم خانگی، اتومبیل شخصی، زیور 
آالت زنانه و مانند آن که هنگام استفاده عین آنها باقی 
می ماند )و به عبارت دیگر بهره دهی آن مدت دار است( 
و به عنوان نیاز زندگی از درآمد خریداری و اســتفاده 
می شود مؤونه است و خمس ندارد. مالک عدم وجوب 
خمس در کاالهای مصرفی با دوام، صدق عنوان نیاز به 
آنها مطابق با شأن عرفی مناسب با انسان است، هر چند 
در طول سال از آنها استفاده نشود، بنابراین اگر فرش و 
ظروف اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد ولی 
برای استفاده میهمان به آنها نیاز باشد خمس ندارد، ولی 
معیار در کاالهای مصرفی بی دوام، مصرف است که هر 

چه از مصرف ساالنه آنها زیاد بیاید خمس دارد. 

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...                                
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اگر زن قـدری عقـل و پختگـی اش بیشـتر باشـد و از اخـم او جا نخـورد و لبخند نشـان دهـد و در 
مقابـل محبت بـورزد، یواش یـواش با افسـون محبت، میتوانـد گره اوقـات تلخـی و بداخالقی مرد 
را باز کنـد و ببیند کـه او چه احتیاج داشـت. مـن این حرفـی که میگویـم خواهش میکنـم مردها 
نشـنوند؛ چون ممکن اسـت بدشـان بیایـد! شـما خانمهـا ایـن را بدانیـد آقایان تـا آخر هـم مثل 
یک پسـربچه هسـتند و بایـد اداره شـان کنیـد. البتـه اگر ایـن حـرف از زبان مـا به گـوش مردها 
برسـد، البـد از ما گلـه خواهند کـرد. واقعـاً خانمهـا باید ایـن بّچـه پسـر ی را که حاال ریشـش هم 

بعد از پنجاه، شـصت سـال زندگی سـفید شـده اداره کننـد.     81/7/11

اداره کردن پسربچه شصت ساله با ریش سفید!
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

تصویری از رهبر معظم انقالب در کالس ششم ابتدایی- استاد جلسه قرآن

 ناشر : 
انتشارات انقالب اسالمی 

تعداد صفحات: 128

شب شاعران بی دل

»روز جمعه پس از پایان جلســه ی قرائت قرآن که اســتاد آن من بودم و قراء)قرائت کنندگان( 
آن، شــاگردان مدرســه ئی که من دانش آموز آن بودم. من و چند نفر کالس ششم آن مدرسه 

بودیم)ابتدائی( و دیگران از کالس های پائین تر بودند.«   متن دستنویس رهبر انقالب پشت عکس

خط حزب ا... قصد دارد تا ارتباطی مستمر با مخاطبان 
فعال و توزیع کنندگان داوطلب نشــریه داشته و 
اطالعات مرتبط با مکان، تعداد و نحوه انتشار و توزیع 
سراسری و خودجوش نشــریه را جمع آوری کند. 
عالقه مندان و همراهان عزیز خط حزب ا.. می توانند 
هفته نامه را تکثیر و در مکان هایی چون نمازجمعه، 
مساجد، پایگاههای بسیج، دانشگاهها و هیات های 
مذهبی شهر یا روســتای خود توزیع کنند. برای 
هماهنگی توزیع، حتما مشخصات کامل یعنی نام، 
نام شهر یا روستا، مکان توزیع و تعداد تکثیر شده، 
شماره تلفن و یا سایر روش های تماس با خود را برای 
خط حزب ا... ارســال کنید. خوب است در کنار این 

اطالعات  تصاویر توزیع نشریه را نیز  ارسال کنید.
پیامک به 10001028  |  تماس  021-61014501
@khat_admin    ارتباط با حساب تلگرامی

khat@khamenei.ir   :  ایمیل به

حزب ا... فراخوان

حزب ا... تریبون

فاطمـه مجنـي پـور : سـالم، از خـط حـزب ا... 
انتظـار مـي رود کـه رهبـر و  امـام امتـش را، امـام 

خطاب کند.
سـالم ، بـا توجـه بـه اهمیـت و غنـای باالی   
مطالب ایـن نشـریه ، و انتشـار بـه صورت مجـازی و 
همچنیـن عـدم اطـالع بسـیاری از جوانـان و حتی 
بعضـی خـواص و جوانـان انقالبـی ، لـزوم تبلیغـات 
گسـترده در رسـانه ملی به شـدت احسـاس میشه ، 
در صورت امکان ایـن کار رو بکنیـد ! مهدی چمنی ، 

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت از همدان 
منافـع  بودکـه  دزدانـی  انقـالب  فتنـه 88، 
سیاسـی و اقتصادی و فرهنگی کشـور را طـی بیش از 
سـی سـال نفـوذ در حاکمیـت بـه تـاراج می بردنـد و 
امروز هم علیرغم شکسـت آن فتنه انقالبی، همچنان 

به دزدی در انقالب اصیل پابرهنگان مشغولند.
منتظرالمهدی44: این انقـالب مرهون عنایت 
حضـرت صاحـب ورهبـری حکیمانـه امـام و مـردم 
اسـت. جز ایـن وامـدار هیچ حـزب وگروهی نیسـت. 
امام خامنـه ای هـم راه امام خمینـی را مـی رود وچه 
بسـا با وضعیـت پیچیده تـر دنیـای امـروز وصعوبت 

های بیشتر. خدا ایشون رو حفظ کنه انشاءا...
محمدرضا نـوروزی: خانـواده منسـجم و موفق 
خانـواده ای اسـت که همـه اعضـای آن یک صـدا و یک 
دل دسـت در دسـت هم و گوش به فرمان پـدر خانواده 
باشـد، ای کاش همه مـا ملت ایـران ماننـد اعضای یک 
خانواده واحد گوش بـه فرمان پـدر بزرگوارمان حضرت 
آقا باشـیم تا کمتریـن آسـیبی هم بـه ایـران عزیزمان 
نرسد و دشـمنانمان جرات نکنند کوچکترین دستی از 
پا خطا کننـد ، براسـتی فرزنـدان یـک خانواده بـه پدر 
ایمان و اعتقـاد راسـخ و بی چـون و چرایی دارند. باشـد 

که فرزندان حرف گوش کن و خلفی باشیم. 


