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

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

»طبیب خودتان باشــید. بهترین کســی که 
میتوانــد بیماریهای روحی را تشــخیص دهد، 
خودمان هســتیم. ســر هرکس را انسان کاله 
بگذارد؛ از هرکس که پنهــان کند، با خودش که 
دیگر نمیتواند! روی کاغذ بنویسید حسد، بخل، 
بدخواهی، تنبلی، بدبینی؛ رمضان فرصتیست که 
یكی یكی 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 میكنید، مستجاب نمیشود. 
باید تضرع کنید. باید از خدا با اصرار بخواهید. باز 

بخواهید و باز بخواهید. 73/11/28«
4. همین »یا اهلل« شما لبیكي به دنبال خواهد 

داشت
»هیچ دعایي بي اســتجابت نیست. استجابت به 
معناي این نیست که خواسته انسان حتما برآورده 
شود. اســتجابت، توجه و التفات خداست؛ ولو آن 
خواســته اي که داریم تحقق هم پیــدا نكند؛ اما 
همین »یا اهلل« شــما بي گمان لبیكــي به دنبال 

خواهد داشت. 79/4/19«
5. یک گناه هم، یک گناه است

»مراقب باشــید، اینكه خدا باب توبه را باز کرده، 
خیال نكنید گناه، چیز کم و کوچكی است. همین 

دروغگویی و غیبت، همین ظلم کــردن -ولو با 
یک کلمه- گناهان کوچكی نیست. الزم نیست 
که انســان ســالهای متمادی غرق گناه باشد تا 
احساس گناه کند. یک گناه هم، یک گناه است. 

»75/10/28
6. این »من« انسانها را بیچاره میكند

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

میكند. 73/11/28«
7. همه خود را برای مبارزه با فقر موظف بدانند

»در دعای ماه رمضان میگوییــم: 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 مواسات بدانند. 
مواسات یعنی هیچ خانواده مسلمان و هم میهن 
و محرومی را با درد و محرومیت تنها نگذاریم؛ به 
سراغ آنها برویم و دســت کمک به سویشان دراز 

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

»ما در مسیر زندگی، آنجایی که با وسوسه ها مواجه 
میشویم؛ وسوسه پول، وسوسه شهوات، وسوسه 
مقام، وسوسه رفاقت، ســاییدگی پیدا میكنیم؛ 
مراقب باشید سایش اعتقادی پیدا نكنید، شما بر 
روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد 

است، روی شما اثر بگذارد. 93/9/6«

9. گناه ســقوط: بیچاره مردم، همه مشغول 
گناهند!

»اگر همین آدمی که هیچ گناهی نمیكند، وقتی 
که میان مــردم راه میرود، بگویــد: بیچاره مردم، 
همه مشغول گناهند، ولی ما الحمدهلل خودمان را 
نگهداشتیم و گناه نمیكنیم؛ 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 میكند. در شب قدر تقدیر او در 
دوران سال برای او از ســوی 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 

میكند. 88/6/29«
11. هم نشینی با مالئكه و روح امین

»در ماه رمضــان برای ما خاکیــان و زمینیان چه 
سعادت بزرگی اســت که با مالئكه ی الهی و با روح 
امین همنشین بشویم: »تنّزل المالئكة 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 ساعت های کیمیایی لیلةالقدر، بنده ی مؤمن 
باید حداکثر اســتفاده را بكند. بهترین اعمال در 
این شــب، دعاســت. احیاء هم برای دعا و توسل 
و ذکر اســت. نماز هم - که در شب های قدر یكی 
 از مســتحبات اســت - در واقع مظهر دعا و ذکر

 است. 84/7/29«

برادران عزیز، خواهران عزیز! قدر این ماه رمضانی را که االن در آن هســتیم، بدانیم. 
هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که 
من و شما 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 بیســت ماه، سی ماه، پنجاه ماه، شصت ماه 
رمضان را از دوره ی تكلیف تا آخر عمرمان در بیــن 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 نزدیكان 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

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؛ لیكن در عین حال بی محابا، با نگاه به هدف، در این راه پیش میرفت 

و نمی هراسید. یكی از خصوصیات این شهید عزیز این بود. منطقی بود، پایبند به اصول و مبانی بود. 89/4/7  

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

مزار: گلزار شهدای تهران، 
یادمان شهدای هفتم تیر

  بر اثر انفجار در سـاختمان 
حـزب جمهوری

امام حزب ا...کالم تریبون

حزب ا... فراخوان

حقوق نجومی ، وال استریت ایرانی   
و  خطر تهدید ارزش ها

در سـالهای پـس از دفاع مقدس کـه رهبر انقـالب خطر خوی اشـرافی گری 
و ظهور طبقه جدیدی در اقتصاد و سیاسـت را گوشـزد کردنـد، برخی گمان 
می کردند که پیامـد آن، تنها انحرافی اسـت که در سـبک زندگی بخشـهایی از جامعه 
شـكل می گیـرد و رفتارهـای خـالف شـرع و اخـالق را رواج می دهـد. امـا بـه تدریج 
مشـخص شـد که طبقه  اشـراف و مترفیـن هماننـد نمونه هـای تاریخی عصـر انبیاء، 
جریانـی از مخالفان سیاسـی را نیز بـرای جبهه حـق و عـدل ایجاد می کننـد و تالش 

می کنند تا  محمل تضعیف آرمانهای امت اسالمی شوند.

  از دیگر سـو، جریـان اعتراضـات 99 درصدی پـس از بحـران مالـی 2008 آمریكا، نشـان داد: 
جامعه ای کـه تـوازن برخورداری هـا در آن از میان بـرود، همـواره در معرض ناپایداری اسـت، 
حتی اگر به ظاهـر باالترین قـدرت نظامی و سیاسـی جهان و بیشـترین درآمد ملی را داشـته 
باشـد. ماجـرای "جنبـش وال اسـتریت"در واقـع اعتـراض بـه اولویـت حفظ منافـع طبقات 
سـرمایه دار و ذی نفـوذ، در مقابل طبقه متوسـط و محـروم نزد سیاسـتگذاران ایـاالت متحده 
بـود، امری کـه ثمـره آن جامعـه ای بـا شـكاف طبقاتـی گسـترده و نارضایتی عمومی اسـت. 
نتیجه ایـن وضعیت چیزی نیسـت جـز »کشـوری بـا حاکمّیت اشـرافی، بـا قلّه هـای ثروت 
از قبیـل آنچـه در آمریكا ]وجـود دارد[ ... در کشـوری بـا آن ثـروت -آمریكا کشـور ثروتمندی 
اسـت- قلّه هایـی وجـود دارد و در کنـار ایـن قلّه هـا دّره هـای بدبختـی و نابسـامانی و فقـر و 

محرومّیـت وجـود دارد.  95/3/29«

امیرالمومنیـن علـی)ع( در مقابله بـا منطق حاکمیـت اشـراف، در زمان خـود مالک اشـتر را 
موظـف می کنند تـا رضایت عامـه مـردم را ولو به بهـای ناخشـنودی طبقات ممتاز سـرلوحه 
کار خود قرار دهـد. تجارب نیز نشـان می دهدکـه در تنگناهـا، آن گروهی کـه بارهـا را از روی 
دوش کشـور بر می دارنـد و توقعی هـم ندارند، عامـه مردم اند. اینگونه اسـت که حتـی با معیار 
مصالح ملی نیـز، وظیفه دولت اسـالمی حرکـت در خالف جهـت حاکمیت طبقـه اقتصادی 

اشـراف است.

بنابرایـن در ایـن چارچـوب و در منظومه ارزشـهای انقـالب اسـالمی صرف پیشـرفت مادی 
بدون حاکمیت عدالت، اخـالق و معنویت، مطلوبیـت نـدارد.  در بیان رهبرانقـالب نیز، توزیع 
عادالنـه درآمد و ثروت، نبود تمایالت اشـرافی گری در میان مسـئوالن، رفع فقر و فسـاد و عدم 
حاکمیت طبقه اشـراف همگـی بیانگر رکـن عدالت در کنـار رکـن دیگر یعنی پیشـرفت، به 
عنوان مهمترین شـعارهای دهـه چهارم انقالب محسـوب می شـود. فراتـر از این نامگـذاری، 
رهبر انقالب تلفیـق مردم گرایی، مسـتضعف نوازی و پرهیز از اسـراف و زندگی اشـرافی را جزو 
مبانی انقـالب اسـالمی معرفـی می کنند که بـه هیچ وجـه نبایـد تغییـر کنـد)1387/6/7(. 
به تعبیـر دیگـر: »اگر   مسـئولین کشـور هـم مثـل خیلـی از مسـئولین کشـورهای دیگر به 
مسـئولیت به عنوان یک وسـیله و یـک مرکز ثـروت و قدرت نـگاه کننـد... اگر مردمـی بودن، 
ساده زیسـتی، خـود را در سـطح تـوده ی مـردم قـرار دادن، از ذهنیت مسـئولین کنار بـرود و 
حذف شـود؛ پاک شـود و... اگـر ایـن مغزهای حقیقـی و ایـن بخشـهای اصلِی هویـت واقعی 
جمهوری اسـالمی از دسـت برود و ضعیف شـود، سـاخت ظاهرِی جمهوری اسـالمی خیلی 
کمكـی نمیكند؛ خیلی اثری نمی بخشـد و پسـوند »اسـالمی« بعـد از مجلس شـورا: مجلس 

شـورای اسـالمی؛ دولت جمهوری اسـالمی، به تنهائـی کاری صـورت نمیدهـد. 87/9/24«

رهبر انقالب بارها در سـخنرانی سـالگرد رحلت امام حضرت امام، مولفه زیسـت غیراشرافی و 
غیردنیاطلبانـه را یكـی از ویژگی های برجسـته امام راحـل و از لوازم رسـیدن کشـور به قله ها 
بیـان کرده انـد: »)مـا( دنبـال پرداختن بـه اشـرافی گری و تجمـالت نباشـیم، ما مسـئولین 
خودمان را حفظ کنیـم، همچنانكه این مرد بـزرگ خود را حفـظ کرد ... اشـرافی گری ممنوع 
اسـت، لذت جویی ممنوع اسـت، بـه فكـر جمع کـردن زخارف دنیـا افتـادن برای مسـئولین 
ممنوع اسـت، با ایـن ممنوعیت هاسـت کـه می توانیم بـه قلـه برسـیم. 91/3/14« ایشـان در 
جای دیگری تمایل به اشـرافی گری را »آفت بسـیار بـزرگ مسـئولیت 90/3/14« در نظام نام 
نهادند. مولفه بارز چنین آفتی در سـطح دولتمردان، سـازوکارهای چكه بـه پایین و الگوگیری 
عامه مردم از این منش خواص اسـت: »بعضی از ما مسـئولین دچار دنیاطلبی شـدیم، برای ما 
ثروت، تجمل، آرایش و تشـریفات و اشـرافی گری یـواش یواش از قبـح افتاد، وقتـی ما اینجور 

شـدیم این سـرریز می شـود به مردم، در مـردم هم این مسـاله پیدا مـی شـود. 90/11/14«

روشـن اسـت که در کنـار اسـتفاده از الگوهـای مثبت مسـئوالن بـرای مـردم، اصـالح این 
عیب فرهنگـی در متن جامعـه مسـتلزم اسـتفاده از ابزارهای فرهنگ سـاز و سیاسـت گذار 
اسـت تا به تدریـج از گسـترش آنچه رهبـر انقـالب یک »بیمـاری« نامیـده انـد جلوگیری 
شـود: »اشـرافی گری مثل یک بیماری اسـت، در هر کجـا که وارد شـد بسـیاری از خویهای 
پسـندیده را تحت الشـعاع قـرار می دهـد، کم کـم آنهـا را ضعیـف می کند. مـا مـردم ایران 

اسـیر اشـرافی گری نباید بشـویم. 86/10/12«

تاریخ اسـالم نشـان می دهد که غفلـت از ایـن مالحظه، بـه سـادگی می تواند جامعه سـالم 
و عادالنـه را بـه مـرور تبدیل به یـک جامعـه طبقاتـی و اشـرافی نماید، حتـی اگـر ظواهر و 
نمادهای اسـالمی و انقالبـی را حفظ کنیم: »)چرا( مثل عروسـی اشـراف، عروسـی بگیریم، 
مثل خانـه اشـراف، خانه درسـت کنیـم، مثـل حرکـت اشـراف در خیابانها حرکـت کنیم؟ 
اشـراف مگر چگونه بودنـد؟ چون آنهـا فقط ریششـان را تراشـیده بود ولـی ما ریش مـان را 
گذاشـته ایم، همین کافی اسـت؟ نـه ما هـم مترفیـن میشـویم. وا... در جامعه اسـالمی هم 

ممكن اسـت مترف به وجـود بیایـد. 92/5/1«

بـا ایـن نـگاه حكمـت واکنـش قاطـع رهبـر انقـالب بـه ماجـرای حقوق هـای نجومـی 
برخـی از مدیـران و درخواسـت ایشـان بـرای برخـورد »قاطـع و سـریع« بـا ایـن موضوع 
و »اطالع رسـانی بـه مـردم« را می تـوان دریافـت: »موضـوع حقوق هـای نجومـی، در واقع 
هجوم بـه ارزش هـا اسـت.95/4/2« حتـی اگر »اسـتثناء« باشـد و گرچـه »اکثـر مدیران 
خـوی  شـكل گیری  چراکـه  باشـند  پاک دسـت95/4/2«  انسـان های  دسـتگاه ها، 
اشـرافیگری و خـود برتر بینی نسـبت بـه مـردم »همین تعـداد کم نیـز خیلی بد اسـت و 

بایـد حتمـاً بـا آن برخـورد شـود.95/4/2«

 هشدار مقام آمریكایی برای سرمایه گذاری در ایران!
جان ای اسمیت، سرپرســت اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریكا 
در ســخنانی در نشست اندیشــكده آتالنتیک: مســئوالن شــرکت های بزرگ یا بانک ها 
 وقتی می خواهند در ایران فعالیت کنند باید به ریســک فعالیت در این کشور توجه داشته

 باشند.    |       خبرگزاری صداوسیما |

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

فیلیپوگرندی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با بیان اینكه جامعه بین 
الملل وضعیت پناهندگان افغانی را به فراموشی سپرده است، گفت: با این حال دستور رهبر 
انقالب ایران برای اجازه حق تحصیل دانش آموزان افغانی در مدارس این کشور در دنیا بی 

نظیر بود.   |       باشگاه خبرنگاران|

   رژیم صهیونیستی: 
خواهان پایان بحران سوریه با شكست داعش نیستیم

رئیس سازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیســتی اذعان کرد که این رژیم خواهان پایان 
بحران سوریه با شكست داعش نیست. هرتســی هلیوی، رئیس سازمان اطالعات نظامی 
رژیم صهیونیستی در کنفرانسی در هرتزلیا  با اشــاره به اینكه سه ماه گذشته برای داعش 
سخت ترین دوران این گروه از زمان پیدایش آن بوده صراحتا گفت: اسرائیل نمی خواهد که 
وضعیت در سوریه با شكســت داعش پایان یابد. هلیوی ادامه داد:  عقب نشینی قدرت های 
بزرگ از منطقه و تنها ماندن ما در مقابل حزب ا... و ایران که از توان  و قدرت باالیی برخوردار 
هستند، برای رژیم صهیونیستی مشكالتی را ایجاد می کند، بنابراین ما باید تالش کنیم که 

کار به اینجا نكشد.   |       ایسنا|

  درخواست تعدادی از دیپلماتهای آمریكایی برای حمله هوایی به سوریه
بیش از 50 تن از دیپلماتهای وزارت خارجه امریكا با امضای یادداشــتی ضمن انتقاد شدید از 
سیاست های دولت اوباما در سوریه، خواستار انجام حمالت هوایی علیه ارتش سوریه به منظور 

متوقف ساختن آنچه نقض مكرر آتش بس خوانده می شود، شدند. |       رادیو فردا|

  تمجید جهان اسالم  از بیانات اخیر رهبر انقالب درباره همسران پیامبر)ص(
ماموستا عبدالرحمن خدایی، امام جمعه سنندج با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی 
بر حرام اعالم کردن اهانت به همسران پیامبر اســالم)ص( گفت: فتوای عالمانه مقام معظم 
رهبری در جهت تقریب و تقویت کننده وحدت اسالمی بود و تمجید جهان اسالم را به دنبال 

داشت. |       تسنیم |

  خباثت اشتون کارتر در شبیه سازی ایران و داعش
وزیر دفاع آمریكا، ایران را جزء تهدیدهای پیش روی کشــورش خواند و گفت که واشنگتن در 
خاورمیانه تمرکزش را معطوف به دو تهدید که حرف اول آنها با »I« شــروع می شود )Iran( و 

)ISIS( کرده است. |       فارس |

# پاسخگویی_مسئوالن
مفهومی اسالمی و بخشی مهم در مردم ساالری دینی

پاســخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک مفهوم اســالمی است... انســان وقتی می خواهد 
تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر بداند در مقابل اقدام خود پاســخگو خواهد بود، یک طور عمل 
می کند؛ اما اگر احساس کند نه، مطلق العنان است و از او ســؤال 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 بكشاند 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   

اداره کردن پسربچه شصت ساله با ریش سفید!
اگر زن قدری عقل و پختگی اش بیشتر باشد و از اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و در 
مقابل محبت بورزد، یواش یواش با افسون محبت، میتواند گره اوقات تلخی و بداخالقی 
مرد را باز کند و ببیند که او چه احتیاج داشت. من این حرفی که میگویم خواهش میكنم مردها 
نشنوند؛ چون ممكن است بدشان بیاید! شــما خانمها این را بدانید آقایان تا آخر هم مثل یک 
پسربچه هستند و باید اداره شان کنید. البته اگر این حرف از زبان ما به گوش مردها برسد، البد از ما 
گله خواهند کرد. واقعاً خانمها باید این بّچه پسر ی را که حاال ریشش هم بعد از پنجاه، شصت سال 

زندگی سفید شده اداره کنند. 81/7/11

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

وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری، قشر 
اشراف - به اصطالح خودشــان - اعیان، مرفه ها و 
صاحب اموال و - نمی دانم - پارک و اتومبیل ها و 
کذا و کذا... این یکی از مصیبتهای بزرگی است 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 ارزشــها را به این می دانند که آنجایی که زندگی می کنند بهتر از دیگران باشد، 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 - نخست 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 قشر مرفه و از آن اشراف و اعیان و 

»سلطنه« ها و »ملک« ها و اینها قرار نداد.   حضرت امام خمینی)ره(۷ شهریور ۱۳۶۱ 

پیش از صبح، آن بزرگوار ]امیرالمومنین )([ برای اقامه ی نماز به مسجد رفته، مردم  سان250 ساله
ان

  
را از خواب بیدار کرده، صدای آن بزرگوار را باز هم شــنیدند که مشغول خواندن نافله 
شده است. ضبط کرده اند که امیرالمومنین )( در آن نافله یی که ضربت خورد، چه 
خواند. آیات شریفه ی ســوره ی انبیا را تالوت 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 اســت که منطبق با حال خود آن بزرگوار است: »ان 
الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون. الیســمعون حسیسها 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 شكافته است. امیرالمومنین را به خانه آوردند و تمام شهر ناگهان اطالع 
پیدا کردند. نقل شده است که صدای منادی شنیده شد: »تهدمت وا... ارکان الهدی«؛ به خدا قسم 
پایه های هدایت ویران شد. این، تعبیر درستی هم است و به حقیقت وجود امیرالمومنین می آید، و 
می زیبد که چنین تعبیری با ندا و فریاد آسمانی انجام گرفته باشــد. مردم این یكی، 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 بودنــد، در خانه ی آن بزرگوار جمع شــدند. ما جزییات و خصوصیــات آن واقعه را 
نمی دانیم. آنچه که می دانیم، این است که شاید بیست وچهار ساعت، شاید چهل وهشت ساعت از 
آن ساعتهای هولناک و مخوف نگذشته بود که ناگهان خبر شهادت آن بزرگوار در کوفه پیچید و 

همه اطالع پیدا کردند که علی از دستشان رفته است.. 70/1/16 

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

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

سربازان عدالت اجتماعی باید خستگی ناپذیر باشند
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 است. 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 میكنند، باید خستگی حس نكنند. یک ملت، این گونه به سیادت و 
آقایی و آرمانهای خودش میرسد. هیچ ملتی با تنبلی به سیادت و سعادت نمیرسد. 79/12/22    

فاطمـه مجني پـور : سـالم، از خط حـزب ا... انتظـار مـي رود که رهبـر و  امـام امتـش را، امام 
خطاب کند.

سـالم ، با توجه به اهمیت و غنـای باالی مطالب این نشـریه ، و انتشـار به صـورت مجازی و   
همچنین عدم اطالع بسـیاری از جوانـان و حتی بعضی خـواص و جوانان انقالبـی ، لزوم تبلیغات 
گسـترده در رسـانه ملی به شـدت احسـاس میشـه ، در صورت امكان این کار رو بكنیـد ! مهدی 

چمنی ، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت از همدان 
فتنه 88، انقـالب دزدانی بودکـه منافع سیاسـی و اقتصادی و فرهنگی کشـور را طـی بیش از 
سـی سـال نفوذ در حاکمیت بـه تـاراج می بردنـد و امـروز هم علیرغـم شكسـت آن فتنـه انقالبی، 

همچنان به دزدی در انقالب اصیل پابرهنگان مشغولند.
منتظرالمهدی44: ایـن انقـالب مرهون عنایت حضـرت صاحـب ورهبری حكیمانـه امام و 
مردم اسـت. جز این وامـدار هیچ حـزب وگروهی نیسـت. امام خامنـه ای هـم راه امـام خمینی را 
می رود وچه بسـا با وضعیت پیچیده تـر دنیای امـروز وصعوبت های بیشـتر. خدا ایشـون رو حفظ 

کنه انشاءا...
محمدرضا نوروزی: خانـواده منسـجم و موفق خانواده ای اسـت که همـه اعضای آن یـک صدا و 
یک دل دسـت در دسـت هم و گوش به فرمان پـدر خانـواده باشـد، ای کاش همه ما ملت ایـران مانند 
اعضای یک خانواده واحـد گوش به فرمان پـدر بزرگوارمان حضرت آقا باشـیم تا کمترین آسـیبی هم 
به ایـران عزیزمان نرسـد و دشـمنانمان جرات نكننـد کوچكترین دسـتی از پـا خطا کنند ، براسـتی 
فرزندان یـک خانواده به پـدر ایمان و اعتقاد راسـخ و بی چـون و چرایی دارند. باشـد کـه فرزندان حرف 

گوش کن و خلفی باشیم. 

واژه کلید

خسارتی برای طول تاریخ بشریت
َمت َوا... اَرکاُن الُهدی«)1(، فقط برای آن زمان  مصیبت شهید کردن امیرالمؤمنین، این »تََهدَّ
خسارت 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 گذاشتند، »لَساَر بِِهم َسیراً 
ُسُجحاً« - »ُسُجح« یعنی هموار - راه زندگی را بر مردم هموار می کرد. »ال یَكُلُم ِخشاُشُه«؛ نمی گذاشت - 
به تعبیر من - اقتدار حكومت و روحیه ی حكومتگرِی اسالم اندکی به پیكر جامعه ی اسالمی زخم بزند؛ 
کار را پیش می برد و از هر آســیبی هم جلوگیری می کرد. بهترین شكل حكومت کردن این است که 
حكومت به مردم زخم نزند؛ زندگی مردم را هم از لحاظ مادی و معنوی آباد کند. »َو ال یَِكلُّ سائُِرُه َو ال 
یَُملُّ راِکُبُه و اَلَوَرَدُهم َمنَهالً نَمیراً صافیــًا َرویّاً«؛)2( اینها را فاطمه ی زهــرا آن روز فرمود. این واقعه 
بیست وپنج سال عقب افتاد؛ ولی باالخره امت اسالمی جمع شدند و امیرالمؤمنین را سِر کار آوردند. 
امیرالمؤمنین از ذی حّجه ی سال 35 تا ماه رمضان سال ۴0، کارهایی را پایه گذاری کرد که اگر شمشیر 
غدر و خیانت نمی بود و این جنایت بزرگ به وســیله ی ابن ملجم و عناصر پشت پرده ی این جنایت 
صورت نمی گرفت، امیرالمؤمنین این راه را ادامه می داد و باز دنیای اسالم 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.

حدیث شـرح

خمس کاالهای بادوام و بی دوام 

 کاالهای مصرفی بی دوام از قبیل قند، شــكر، برنج، روغن، و مانند آن که دراحتیاجات روزانه  
زندگی مصرف می شــود اگر از درآمد سال به منظور مصرف ســاالنه خریداری کند و به مصرف 
برســاند مؤونه به حســاب می آید و خمس ندارد و هر مقدار از آن را که در انتهای سال مصرف 
نكند مؤونه نیســت و بایســتی خمس آن را بپردازد، و اما کاالهای مصرفی با دوام از قبیل خانه 
مسكونی، لوازم خانگی، اتومبیل شــخصی، 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 استفاده می شود مؤونه اســت و خمس ندارد. مالک عدم وجوب خمس در کاالهای 
مصرفی با دوام، صدق عنوان نیاز به آنها مطابق با شــأن 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 باشــد خمس ندارد، ولی معیار در کاالهای مصرفی 

بی دوام، مصرف است که هر چه از مصرف ساالنه آنها زیاد بیاید خمس دارد. 

آموزشی احكـام

ایـرانی خانواده

تصویری از رهبر معظم انقالب در کالس ششم ابتدایی- استاد جلسه قرآن
»روز جمعه پس از پایان جلسه ی قرائت قرآن که استاد آن من بودم و قراء)قرائت کنندگان( آن، شاگردان مدرسه 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 عكس

 حضرت آیت ا... خامنه اي از نخستین سال رهبري 
خود، همه  ساله یكي از شبهاي مقارن با پانزدهم 
ماه مبارک رمضان را که مصادف با میالد حضرت 
امام حسن مجتبي)( اســت به دیدار شاعران 
متعّهد و متعلّــق به انقالب اســالمي اختصاص 
داده  اند.»شب شاعران بی دل« عنوان اثری است 
که در آن مجموعه ی اشعاری که جمعی از شاعران 
در شب 15 رمضان سال 1389)ه.ش( در محضر 
رهبر معّظم خوانده اند، گردآوری شــده است. این 
کتاب شامل ســه بخش است: بخش نخست؛ که 
اشعار 30 نفر از شاعرانی که به شعرخوانی در این 
محفل پرداخته اند در آن گنجانده شــده اســت. 
بخش دوم؛ بیانات معّظمٌ له در این دیدار و تحلیل 
ایشان از روند شعر و جایگاه آن در گفتمان انقالب 
اسالمی، توصیه ها و سفارش های ایشان به شاعران 
و مسئولین مرتبط حوزه فرهنگ و ادب کشور آمده 
و بخش سوم؛ مروری است اِجمالی بر زندگی نامه 

شاعران و مجموعه ای از تصاویر این دیدار.

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

شب شاعران بی دل

هفته سخن

  دشـمنان برای نابـودی روحیـه نشـاط و دلبسـتگی بـه کار و پیشـرفت در جـوان ایرانی چه 
توطئـه ای را پیـش گرفتـه اند؟ 

جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برنده ای آن ملت را پیش ببرد، احتیاج دارد به اینكه سر 
حال، بانشاط، تندرست، قوی و دلبسته ی به کار و پیشرفت باشد. برای اینكه این روحیه را در جوان 
ایرانی از بین ببرند، تالش میكنند 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 سختی مبارزه میكنند، این یک جهاد بزرگ، یک 
حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران اســت. 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 باشــد، نه حال کار کردن دارد، نه 
حوصله ی فكر کردن دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتكار 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   

مبارزه سخت با مواد مخدر جهاد است
6 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

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

»شب قدر« فرصتی برای عذرخواهی
قرآن صریحا می فرماید: »لیله القدر خیر من الف شهر«، یک شب بهتر است از هزار سی  ت تاریخی

روایـ

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 مالئكه بر امام زمان است، هم شب قرآن و شب اهل بیت است، هم شب قرآن 
و هم شب عترت است. لذا ســوره 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 شــما میدان داده است که به سوی او برگردیم، 
طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهیم، این کار را بكنیــم، واال روزی خواهد آمد که خدای 
متعال به مجرمین بفرمایــد: »الیوذن لهم فیعتذرون«. خدای نكــرده در قیامت، به ما اجازه ی 

عذرخواهی نخواهند داد. 76/10/26    

شب قرآن و شب اهل بیت و والیت

حزب ا...
این است

پرسش
و پاسخ

خط حـزب ا... قصـد دارد تـا ارتباطـی مسـتمر بـا مخاطبـان فعـال و توزیع کننـدگان 
داوطلب نشـریه داشـته و اطالعـات مرتبـط با مـكان، تعـداد و نحـوه انتشـار و توزیع 
سراسـری و خودجـوش نشـریه را جمع آوری کنـد. عالقه منـدان و همراهـان عزیز خط 
حـزب ا.. می تواننـد هفته نامـه را تكثیـر و در مكان هایـی چـون نمازجمعـه، مسـاجد، 
پایگاههـای بسـیج، دانشـگاهها و هیات هـای مذهبـی شـهر یا روسـتای خـود توزیع 
کنند. بـرای هماهنگـی توزیـع، حتما مشـخصات کامل یعنـی نام، نام شـهر یا روسـتا، 
مـكان توزیع و تعـداد تكثیر شـده، شـماره تلفـن و یا سـایر روش هـای تماس بـا خود 
را بـرای خط حـزب ا... ارسـال کنید. خوب اسـت در کنـار ایـن اطالعات  تصاویـر توزیع 

نشـریه را نیز  ارسـال کنید.
پیامک به 10001028  |  تماس  021-61014501
@khat_admin    ارتباط با حساب تلگرامی

khat@khamenei.ir   :  ایمیل به

آغاز سال نو
در حقیقت از شب قدر

انسان مؤمن روزه                دار
 سال نوی را آغاز میكند

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

  یكـی از آقایـان، پایین یک شـعری خواندنـد که مضمونـش این بود که اگر شمشـیر بكشـید، سـینه هایی کـه بیاینـد در جلوی شـما بِایسـتند و در 
مقابل دشـمنان شـما سـینه سـپر کنند ]زیاد اسـت [، من گفتـم من شمشـیر را کشـیدم، مشـغولیم، مـا از چپ و راسـت داریـم میزنیـم؛ این جوری 
نیسـت؛ منتها نوع شمشـیِر امروز و نوع میـداِن امروز بـا نوع میـداِن آن سـالهای اّول تفـاوت دارد؛ ما در جنـِگ نرمیم؛ در جنِگ سیاسـی هسـتیم، در 
جنِگ فرهنگی هسـتیم، در جنـِگ امنّیتی و نفوذی هسـتیم؛ فكرهـا و اراده ها دارند با هـم میجنگند. امـروز ما خیلی احتیـاج داریم بـه ابزارهای مؤثّر 

و تأثیرگـذار؛ یـک بخش عمـده ی این ابزارهـا، به نظر من شـعر اسـت که بایسـتی مورد توّجه شـماها قـرار بگیـرد. 95/3/31

»شمشیر«
کشیـده ام

برش

حكمت برخورد با خوی اشرافیگری چیست؟
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