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چرا دنیای اسالم در مقابل این فجایع ساکت می ماند؟    |      این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه شهدای اربعین سال جاری در  نیجریه 
شـیخ زکزاکی یک فرد مظلوم و شـجاع و مصّمـم در راه و طریـق خودش بود کـه مورد تهاجم قـرار گرفـت و از او انتقـام گرفتنـد 95/3/31. در نیجریه چـرا ]برای [ 
آن شـیخ مصلِح تقریبِی مؤمن این جـور فاجعه آفرینی میکننـد و حدود هـزار نفر از مـردم دوروبر او را به قتل میرسـانند و شـش فرزند او را در دو سـال به شـهادت 

میرسـانند؟ چرا دنیای اسـام در مقابل این فجایع سـاکت میمانَـد؟    94/10/8

مزار: شهر کانوتاریخ شهادت :  24 آبان 95 شهادت: به دست ارتش و پلیس نیجریه 
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فساد اقتصادی زمانی رخ می دهد که تخلفی از قانون صورت گیرد. 
اما حقوق های نجومی صرفا از جهت تخلف قانونی نیست که مورد 

توجه است. حتا ممکن است مواردی هم پیدا شود که خاف قانون 
نباشد و اما مشــمول پرونده حقوق نجومی باشد. حقوق نجومی 

نشانه و از اماره های یک سبک مدیریت اشرافی است که محکمات 
انقاب اسامی در افکار عمومی را خدشه دار می سازد. 

رهبرانقاب طی ســخنانی درجمع اقشار مختلف مردمی، بعد از 
اینکه تاکید دارند مقابله با زیاده خواهی ها در میان مسئولین، باید 
"فراگیر شود" سپس به ریشه مفهومی این تقابل اعتقادی اشاره 
می کنند و می فرمایند: »جلوی اشــرافی گری باید گرفته بشود؛ 
اشــرافی گری بای کشور است. وقتی اشــرافی گری در قلّه های 

جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. 95/5/11«
 حقوق نجومی حاصل فرهنگی اشرافیت

حقوق نجومی حاصل یک فســاد اعتقادی اســت که هزینه اش 
پای جمهوری اســامی اســت نه یک فرد و یک نهــاد خاص. 
 3  شــعارهای انقــاب اســامی تضعیــف مــی شــود و 

شرکت در نماز جمعه اهل سنت
احکام آموزشی   |  4

به یاد اتحاد شیعه و سنی حتی در تبعید
بازخوانی  |  3

فلسفه تفاوت حضور زن و مرد در محیط کار
خانواده ایرانی  |  4
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انسان 250

گزارش  هفته

متن زیر بخشــی از بیانات رهبر معظم انقــالب در دیدار 
با فعاالن فرهنگی جبهه انقالب اســت که بــرای اولین بار 
منتشر  می شــود: شــما مخاطب برای خودتان درست 
کنید. درســت کردن به معنای تولید اصطاحی نیست، 
به معنای این اســت که در این مجموعه  انسانهایی که در 
این کشــور حضور دارند، از این هشــتاد میلیونـ  فرض 
کنید حدود شــصت، هفتاد میلیونـ  کسانی هستند که 
می توانند مخاطب رسانه باشند. حاال که کار رایانه و فضای 
مجازی به بچه های سه چهارساله هم رسیده می نشینند 
و قشــنگ بازی می کنند، کار می کنند و گاهی در همان 
اثنای بــازی یک چیــزی را تصادفاً کشــف می کنند که 
بزرگ ترهایشان این را نفهمیده اند و آدم تعجب می کند؛ 
حاال که این جور دایره وســیع شده، شما در این مجموعه، 
مخاطبهای خودتان را مشــخص کنید و افزایش بدهید. 
یعنی مخاطبتان فقط آن جوانی که از پیش به شما معتقد 
است نباشــد. "گر آن بیگانه هم با ما نشیند آشنا خیزد"؛ 
این جوری باید باشد. آن بیگانه هم اگر با شما نشست، باید 
آشنا بلند شود. خلق مخاطب که ماگفتیم مراد این است. 

این یکی از کارها است.   95/8/19

گر آن بیگانه هم با ما نشیند
آشنا خیزد

روایت ویژه

توصیه رهبر انقالب به فعاالن فرهنگی مومن و انقالبی:

شاید برای برخی این سوال مطرح شود که چرا ماجرای حقوق نجومی نسبت به دیگر پرونده های فساد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است؟ و چرا در بیانات رهبر انقالب اسالمی این موضوع بیشــتر از باقی پرونده های فساد، مورد توجه است؟ برخالف برخی 
برداشت ها، پرونده حقوق نجومی تنها از جنس پرونده های فساد اقتصادی نیست و به تعبیر دقیقتر فراتر از آن است. پرونده حقوق های نجومی بیش 

از آنکه یک "فساد اقتصادی" باشد یک "فساد اعتقادی" است، چرا که »زیاده خواهی 95/5/11« و »در واقع هجوم به ارزش ها است 95/4/2« است.

چرا مسئله حقوق های نجومی مهم است؟
حقوق های نجومی، حاصل غلبه فرهنگ اشرافیت و هجوم به ارزشها

عزت و عظمت حضرت عسکری)( در کنار غربت

باید در مقابل دشمن عهدشکن هوشیار بود؛

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

 انتصاب سردار غیب پرور به ریاست سازمان بسیج
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
با صدور حکمی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
و تاشــهای مؤثر و مخلصانه ی سردار سرتیپ 
بسیجی محمدرضا نقدی، سردار سرتیپ پاسدار 
غامحسین غیب پرور را به سمت رئیس سازمان 
بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج 

 | Khamenei.ir     | .منصوب کردند

   استراتژی نظامی جدید آمریکا؛
 طبقه بندی ایران در لیست تهدیدات

سی ان ان: رؤسای ستاد نیروهای زمینی، دریایی، 
و هوایی آمریکا زیر نظر رئیس ســتاد مشترک 
نیروهای مســلح این کشــور، در مراحل نهایی 
تدوین یک اســتراتژی جدید نظامی هســتند 
که قرار اســت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا ارائه شود. گولدفین، رئیس ستاد 
نیروی هوایی آمریکا می گوید: در این استراتژی، 
ایران، کره شمالی، چین، روسیه، و افراط گرایی، 
به عنوان پنج تهدید اصلی مورد توجه قرار گرفته 

است.  |  صدای آمریکا | 

     مقام صهیونیست: ایران باید از سوریه برود 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: دو پیش شرط 
در وقوع هرگونه توافقی درباره ســوریه حیاتی 
است، اسد از سوریه خارج شــود، ایرانی ها نیز 
از ســوریه بیرون برونــد. وی همچنین مدعی 
شد: حصول توافق در ســوریه بدون مشارکت 

مستحکم آمریکا غیر ممکن است.  |  مهر | 

     اظهارات ضدایرانی نخست وزیر انگلیس 
نخســت وزیر انگلیس که به بحرین ســفر کرده 
بود گفت:  ما به همکاری با شــرکایمان در شورای 
همکاری خلیــج فارس بــرای کمــک به حفظ 
امنیتشــان پایبندیم و "نگرانی این شــورا درباره 
سیاست های ایران را درک می کنیم." ما از شورای 
همکاری خلیج فارس در برابــر هرگونه "مداخله 
ایران" حمایــت می کنیم. این اظهــارات ترزا می 
درحالی مطرح شده اســت که او در این سفر هیچ 
اشاره ای به دســتگیری ها و شــکنجه های مردم 

بحرین توسط حکام این کشور نکرد.    |  ایسنا  | 

  اسد: با آزادسازی حلب هیچ برگ برنده ای
 برای تروریست ها و غربی ها باقی نخواهد ماند

  رئیس جمهور سـوریه در گفتگو بـا الوطن: با آزادسـازی 
کامـل حلـب از دسـت تروریسـت ها و غربی هـا هیـچ 
برگ برنـده ای برای آنهـا باقـی نمی ماند. پس از دمشـق 
و حمـص، حلب آخریـن امید آنها بـود. آزادسـازی حلب 
یعنـی توطئـه کشـورهای غربـی و منطقه ای شکسـت 
خـورد. حاال آمریکایی هـا درخواسـت دارند کـه در حلب 
آتـش بـس برقـرار شـود چـون مـزدوران آنهـا در ایـن 
شـهر با شـرایط دشـواری مواجـه شـده اند. |  تسـنیم | 

هفته اخبار
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هوشــیاری در مقابل دشمن، شــناخت نقشــه های او و فریب 
لبخندش را نخوردن، نکاتی بود که رهبر انقاب اسامی از زمان 
آغاز مذاکرات هســته ای به ویژه در دور جدید به آن اشاره و تأکید 
می کردند. دوره ای که در آن »پذیرش مذاکرات... اساساً با هدف لغو 

تحریمهای ظالمانه ی اقتصادی و مالی صورت گرفت. 94/7/29« 
چارچوب ها و خطوط قرمزی نیز که رهبر انقاب اسامی در مراحل 
مختلف تعیین کردند، به منظور محکــم کاری در تأمین توافق 
خوب یعنی رفع تحریمهای ظالمانه و حفظ صنعت هســته ای، 
انجام گرفت. تا امریکای بدعهد به راحتــی نتواند مجدداً با نقض 
عهد و تضییع حق ملت ایران، برجام را »وسیله ای قرار بدهند برای 

فشارهای مجّدد به جمهوری اسامی و ملت 95/9/3« 
متأســفانه خلل و فرج موجود در برجام و »عجله در به سرانجام 
رساندن کار 95/9/7« و رعایت نشدن برخی از آن چهارچوب های 
مهم به خصوص اخذ »تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از 
تخلّف طرفهای مقابل... از جمله ی آن اعام کتبی رئیس جمهور 
آمریکا... مبنی بر لغو تحریمها 94/7/29« نیز بهانه های بیشتری 
برای تخلــف و نقض برجــام در اختیــار امریکا قــرار داده که 

»تازه ترینش این تمدید تحریم ده ساله است 95/9/3« 
اما در مقابل، این بدعهدی، آنچه که اهمیت دارد، جلوگیری از ایجاد 
خطای محاسباتی در طرف مقابل و توهم دست بسته بودن ملت است. 
در حالی که »دست ملّت ایران بسته نیســت و این را در عمل نشان 
داده است 93/11/19« بنابراین »اگر این تحریم ]تمدید[ بشود، قطعاً نقض 
برجام است -بدون تردید- و بدانند جمهوری اسامی حتماً در مقابل 
آن واکنش نشان خواهد داد. 95/9/3« زیرا »راه نجات در مقابل زیاده 
خواهی دشمنان، تسلیم شدن و عقب نشینی کردن نیست؛ باید در 
مقابل دشمنی که زورگویی و زورگیری می کند ایستاد و پیشرفت کرد. 
عاج ملت ایران در کسب اقتدار است. 87/1/1«تجربه برجام، خطا بودن 
این فکر تزریقی را که »برخی ازنفس افتاده ها، پشیمان شده ها، بوی لّذت 
دنیا به مشامشان رسیده ها 95/8/12« نیز به دنبال ترویج آن هستند، 

برای چندمین بار ثابت کرد، بنابراین در مقابل نقض عهد جدید باید:
1.  »مطلقاً در صدد این نباشیم که بدحسابی طرف مقابل را و بدقِلقی 
طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل را یک جوری توجیه کنیم؛ این 
دارد بدحســابی میکند -االن مشّخص اســت، آمریکایی ها دارند 

بد حسابی میکنند- این بدحسابی را به حساب بیاوریم 95/6/3«
2.  »این خدعه ی طرف مقابل را نبایستی نادیده بگیرند و اگر چنانچه 

خدعه ای از طرف دیدند، آن وقت در مقابل، بایستی مقابله به مثل بکنند؛ 
یعنی اگرچنانچه طرف ]مقابل [ نقض عهــد کرد، این طرف هم باید 
نقض عهد بکند، ایستادگی باید بکند... کسانی که مسئولین سیاست 
هستند... مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز میکند، کجا 

دارد از خطوط تجاوز میکند، و با قدرت جلویش را بگیرند. 94/10/30«
3.  رهبر انقاب پیش از این توصیه های دقیق و موردی را به مسئوالن 
مربوطه و از جمله سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی صنعت هسته ای 
داشته اند که از جمله آنها موردی بود که در دیدار با کارگزاران نظام در 
ماه رمضان انجام شد: »توّقعاتی را که آنها در زمینه ی الیاف کربن که 
در سانتریفیوژها به کار میرود، یا توّقعاتی که در مورد اندازه گیری آن 

سیصد کیلو دارند مطلقاً قبول نکنید، زیر بار نروید. 94/3/25«
4.  هیئت نظارت بر برجام »دّقت بیشتری بکنند، مراقبت بیشتری 
بکنند و واقعاً هر نقطه ای را که احساس میکنند طرف مقابل در آن 
نقطه دارد خیانت میکند و بد عمل میکند، آنچه را وظیفه ی دفاع از 

منافع ملّی است انجام بدهند. 94/3/25«
5.  و اما توصیه همیشگی و مبنایی رهبر انقاب: اکنون که تجربه 
برجام ثابت کرده است که »کلید حّل مشکات اقتصادی در لوزان 
و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. 94/2/9« مسئوالن و 
مردم همه باید برای قوی کردن کشور احساس وظیفه و مسئولیت 
کنند زیرا »اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به 
او زور میگویند. 93/1/1« بنابراین »حّل مشکات اقتصادی کشور در 
گرو تاش بی وقفه و خردمندانه در همه ی بخش ها در جهت اقتصاد 
مقاومتی است و رفع تحریم ها به تنهائی برای گشایش در اقتصاد 

کشور و معیشت مردم کافی نیست. 94/10/29«
»چون اخم میکننــد، تحریم میکننــد، دندان نشــان میدهند، 
دســتهایمان را باال ببریم؟ حاال یک قدری کوتاه بیائیم؟ تحلیلتان 
این است؟ در داخل کشــور ما مجموعه های سیاسی ای هستند که 
تحلیلشان این است؛ میگویند وقتی که طرف خیلی چهره ی سگی 
از خودش نشان میدهد، شما عقب بنشینید! خوب، شما این را قبول 
دارید؟ عقب بنشینیم؟ یا نه؛ معتقدید که هر گونه عقب نشینی، طرف 
را تشجیع میکند بمجردی که دیدند شما با اخم میترسید. میگویند 
آقا اخم کنید؛ عاج این آدم اخم است. بمجردی که دیدند تهدید به 
کتک یا خود کتک، شما را به عقب نشینی وادار میکنند، میگویند دو تا 
بیشتر بزن تا خوب از همه ی حرفهایش دست بردارد. طرف، اینجوری 

است. محاسبات دنیا این است.89/5/31«

 »چون اخم 

میکنند، تحریم 

میکنند، دندان 

نشان میدهند، 

دستهایامن را باال 

بربیم؟ حاال یک 

قدری کوتاه بیائیم؟ 

تحلیلتان این است؟ 

در داخل کشور 

ما مجموعه های 

سیاسی ای هستند 

که تحلیلشان این 

است؛ میگویند 

وقتی که طرف 

خیلی چهره ی سگی 

از خودش نشان 

میدهد، شام عقب 

بنشینید! خوب، شام 

این را قبول دارید؟ 

عقب بنشینیم؟ 

آمریکای بدعهد؛ این کلیدواژه ای است که امروز دیگر حتی آنها که به شیطان خوش بین بودند نیز تکرار می کنند. تکراری که در حقیقت 
پایان یک الگو، مدل اعتماد و اتکا به استکبار برای حل مشکالت را مشخص می کند. تجربه برجام »پشتوانه ی تجربی مّلت ایران را افزایش 
خواهد داد 92/8/12« و اجازه نخواهد داد بزک کارها به ســادگی بتوانند چهره هیوالیی آمریکا را بزک کنند و »این جور وانمود بکنند که 

آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، امروز دیگر دشمنی نمیکنند. 94/8/12«

باید در مقابل دشمن عهدشکن هوشیار بود؛

این خواسته ی استکبار است: جنگ گروهی مسلمان با گروهی دیگر. عامل این جنگ هم کسانی هستند که از پول دست نشاندگان 
مستکبرین استفاده می کنند... مسلمان ها باید با هر عامل مخالِف وحدت و ضّد وحدت مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای 
همه ی ما است؛ هم شیعه باید این را قبول کند، هم سّنی باید قبول کند، هم شعبه های گوناگونی که در میان شیعیان و در میان 
سّنی ها وجود دارد این را باید بپذیرند. وحدت به معنای تکیه ی بر مشترکات است. ما مشترکات زیادی داریم؛ میان مسلمانان... 

تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است؛ چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی.   92/10/29

# وحدت_شیعه_ و _ سنی             
تکلیِف بزرگ همه ما

کلید
واژه



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

هفته سخن

بازآرایِی مداوم »جبهه فرهنگی انقالب اسالمی«

به یاد اتحاد شیعه و سنی حتی در تبعید

پرسش: فلسفه ی وجودی و تکالیف اصلی شورای عالی انقالب فرهنگی چیست؟  فلسفه  وجودی شورای عالی انقالب فرهنگی، فهم 
و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و پایش پیشرفت های 
فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسالمی و انقالبی است. مدیریت راهبردی چالش های این 
حوزه با »استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها« و نیز »مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول« 
و »مواجهه ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه گران« از جمله تکالیف اصلی این شورا است. تولید علم، سبک زندگی، 
آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، حوزه های مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسالمی به 

شورای عالی انقالب فرهنگی سپرده شده است.   93/7/26

در بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حاال با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان 
- با آنهائی که بحمدا... زنده هستند، رفیق و  نزدیک   و صمیمی هستیم. من آنجا تبعیدی بودم، دستگاه ها نمیخواستند بگذارند 
تالشی از سوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال ما گفتیم بیائید کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در این شهر 
نشان بدهیم؛ که این مسئله ی هفته ی وحدت - والدت نبی اکرم در 12 ربیع االول به روایت اهل سنت، و در 17 ربیع االول به 

روایت شیعه - آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم.   90/7/25

)( 19 آذر سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان امام خمینی

روایتی از برگزاری هفته وحدت توسط آیت ا...خامنه ای پیش از انقالب؛

پرسش 
و پاسخ

بازخوانی

عزت و عظمت حضرت عسکری در کنار غربت
روایتی از زندگی و مجاهدت امام حسن عسکری )( به مناسبت 8 ربیع االول سالروز شهادت ایشان

در هیــچ زمانی ارتباط شــیعه و گســترش  سان 250 ساله
ان

تشکیاتی شیعه در سرتاسر دنیای اسام، مثل 
زمان حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت 
عســکری نبوده اســت. وجود وکا و نواب و 
همین داســتان هایی که از حضرت هــادی و حضرت 
عسکری نقل می کنند - که مثًا کسی پول آورد و امام 
معین کردند چه کاری صورت بگیرد - نشان دهنده ی 
این معناست. یعنی علی رغم محکوم بودن این دو امام 
بزرگــوار در ســامرا... ارتباطات با مــردم همین طور 
گســترش پیدا کرد. درباره ی این سه امام - از حضرت 
جواد تا حضرت عسکری - نکته ی دیگری وجود دارد و 
آن این اســت که هرچه بــه پایــان دوره ی حضرت 
عســکری جلوتر می رویم، این غربت بیشتر می شود. 
حوزه ی نفوذ ائمه و وسعت دایره ی شیعه در زمان این 
سه امام، نسبت به زمان امام صادق و امام باقر شاید ده 
برابر است؛ و این چیز عجیبی است. شاید علت این که 
اینها را این طور در فشار و ضیق قرار دادند، اصًا همین 
موضوع بــود... حضرت هادی و حضرت عســکری در 
همان شهر ســامرا، که در واقع مثل یک پادگان بود - 
یک شهر بزرِگ آن چنانی نبود؛ پایتخت نوبنیادی بود 
که »ُسّر من رأی«؛ سران و اعیان و رجاِل حکومت و به 
قدری از مردم عادی که حوایج روزمره را برطرف کنند، 
در آن جمع شــده بودند - توانســته بودنــد این همه 
ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسام تنظیم کنند. وقتی 
ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیم، می فهمیم اینها چه کار 
می کردند. بنابراین فقط این نبود که اینها مسائل نماز و 

روزه یا طهارت و نجاســات را جواب بدهند؛ در موضع 
"امام" - با همــان معنای اســامِی خــودش - قرار 
می گرفتند و با مردم حرف می زدند.... شما می بینید که 
حضرت هادی را از مدینه به سامرا می آورند و در سنین 
جوانی - چهل و دو ســالگی - ایشــان را به شــهادت 
می رسانند؛ یا حضرت عسکری در بیست و هشت سالگی 
به شهادت می رسند؛ اینها همه نشان دهنده ی حرکت 
عظیم ائمه )( و شــیعیان و اصحاب آن بزرگوارها در 
سرتاســر تاریخ بوده. با این که دســتگاه خلفا، دستگاه 
 )( پلیســِی با شــدت عمل بود، درعین حــال ائمه
این گونه موفق شدند. غرض، در کنار غربت، این عزت و 

عظمت را هم باید دید.  منبع: انسان 250 ساله   

حرضت هادی و 

حرضت عسکری در 

هامن شهر سامرا، 

توانسته بودند این 

همه ارتباطات را با 

رستارس دنیای اسالم 

تنظیم کنند

    3سال دوم ،  شماره 60|  هفته سوم آذر 95

1    آرمان های حکومت علوی مورد تعرض 

قرار می گیرد. »وقتی اشــرافی گری فرهنگ 
شد، میشــود این. جلوی اشــرافی گری باید 
گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، 
تعالیمی که میدهنــد، باید ضــّد این جهت 
اشرافی گری باشد؛ کمااینکه اسام این جوری 

است. 95/5/11«
حقوق های نجومی تنها یک فساد اقتصادی در 
یک گوشه و سازمان و نهاد نیست که صرفا حق 
بیت المال را تضییع کرده باشد و تنها با برخورد 
دستگاه های نظارتی و قضائی قابل جبران باشد. 
تعرض به ســرمایه مادی این کشور هرمیزان 
ضرر دارد، دســت درازی به اعتقاد و باورمردم 
به ارزشهای انقاب و در نهایت تخریب اعتماد 
به حاکمیت اســامی دهها برابــر پرهزینه تر 
است. لذاست که رهبری تاکید دارند »مایه ی 
اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است ]که[ 
 با ایــن کارها)حقــوق نجومی( نبایــد ضایع

 ]شود[. 95/6/3«
 به مردم بگویید که چه کار کردید!

به همین جهــت رهبری انقــاب در دیدار با 
رئیس جمهور و هیات دولت تصریح می کنند 
که »من خواهش میکنم از این قضّیه آســان 
عبور نکنید. ... در این قضّیه، مردم اعتمادشان 

ضربه خورده. 95/6/3«
البتــه نکته قابــل توجــه، تاکید ایشــان به 
روشنگری است. شفافیت نیز تنها به  برخورد 
قضایی متوقف و منحصر نیســت. از آنجا که 
»اعتماد مردم لطمه خورده است« اذهان مردم 
باید روشن شــود. به همین جهت افشاگری 
به روش مرسوم و اســم اعام کردن را مثبت 
ندانســته و اعتقاد دارند کــه اقدامات اجرایی 
دولت برای رفع شــبهه همه گیــری حقوق 
نجومی و اصاح برخی رویه های غلط اهمیت 
بیشتری دارد: »دامن زدِن به این قضّیه به آن 
معنا که... مــدام بازخوانی کــردن و آماردادن 
که فان کــس این قدر میگیــرد، فان کس 
]آن قدر[- شــاید کار خیلی مثبتی نیست؛ اّما 
از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، 
خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه 

کار کردید. 95/6/3«
تا اینکه در جمع فرماندهان نیــروی دریایی 
ارتش تصریــح دارند که هدف اصلی روشــن 
کردن ذهن مردم و پاسخ به سوال افکار عمومی 
است که متاسفانه ناتمام مانده است: »ناتمام 
ماندن کارها، ســؤال و اشــکال ایجاد می کند 
و متأســفانه اکنون این وضعیت در بعضی از 
بخشهای مختلف کشــور دیده می شود که از 
جمله این مســائل موضوع حقوقهای نجومی 
اســت و این موضوع از مسائل مهمی است که 
نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد 

و سؤاالت در ذهن مردم باقی ماند. 95/9/7«



ماِل حالل 
بهترین کمک کننده تقوا است

تمــام خصوصیــات مثبــت یک انســان 
واال در پیامبــر جمــع بــود؛ کــه 
بخشــی از خصوصیــات اخاقــی آن بزرگــوار را 
بســیار مختصــر عــرض می کنــم... قــوت 
غالــب پیامبــر نــان جــو و خرمــا بــود. 
ــر  ــت س ــه روز پش ــز س ــه هرگ ــته اند ک نوش
ــگ -  ــه غذاهــای رنگارن ــان گنــدم - ن هــم از ن
شــکم خــود را ســیر نکــرد. امّ المؤمنیــن 
عایشــه می گویــد کــه گاهــی یــک مــاه از 
ــوار  ــد. س ــد نمی ش ــا دود بلن ــه م ــخ خان مطب
مرکــب بی زیــن و بــرگ می شــد. آن روزی 
ــای  ــن و برگه ــا زی ــی را ب ــبهای قیمت ــه اس ک
ــد،  ــر می کردن ــدند و تفاخ ــوار می ش ــز س مجّه
آن بزرگــوار در بســیاری از جاهــا ســوار بــر 
ــه خــود  ــت تواضــع ب درازگــوش می شــد. حال
ــود را  ــش خ ــود، کف ــت خ ــا دس ــت. ب می گرف
وصلــه مــی زد. در حالی کــه تحصیــل مــال از راه 
ــَم  ــود: »نِع ــز می دانســت و می فرم حــال را جای
الَعــوُن َعلــی تَقــَوی اهللِ الِغنــی«؛)1( برویــد از 
طریــق حــال - نــه از راه حــرام، نــه بــا تقلّــب، نه 
ــود او  ــد، خ ــال کنی ــک - کســب م ــا دروغ و کل ب
اگــر مالــی هــم از طریقــی بــه دســتش 

می رسید، صرف فقرا می کرد. 79/2/23
1( الکافی، ج5، ص71. 

 س: آیا نماز جماعت پشــت سر اهل سنت 
جایز است؟ج: مشارکت با آنان در نماز جمعه و 
جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشکال ندارد، 

و از غیبت باید پرهیز شود.
س: در مکانهای مشــارکت و رفــت و آمد با 
برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهای 
روزانــه، در بعضی از موارد ماننــد آنان عمل 
می کنیم، مثل نماز به صــورت تکّتف و عدم 
رعایت وقت و ســجده بر فرش، آیا این نمازها 
احتیاج به اعاده دارند؟ج: اگــر حفظ وحدت 
مقتضی انجــام آن کارها باشــد، نماز صحیح و 
مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن 
باشد، ولی تکّتف در نماز جایز نیست، مگر اینکه 

ضرورت آن را اقتضا کند. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

باید به یک نکته ی کاماً واضح توّجه شود و آن وجود تفاوت در ترکیب جسمی زن با ترکیب 
جسمی مرد است، این تفاوت بیخود نیست. خدای متعال که حکیم است و هر دو را آفریده، 
این تفاوت را هم گذاشته است. البّته در آن زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، انسانی 
و اســامی هیچگونه تفاوتی ندارند اّما در مرحله کار با یکدیگر فرق دارند. مثاً مردها بّنایی 
میکنند، آیا ما برای اینکه زن و مرد حقوقشان برابر باشد و اهانت به زن نشود باید بگوییم زنان 

هم بروند عملگی و بّنایی کنند. اصاً این کار برای زن مناسب به نظر نمی آید. 66/12/13

فلسفه تفاوت حضور زن و مرد در محیط کار
ایـرانی خانواده

مورد احترام عمیق مردم در سراسر ایران 

 مسـعود طاوسـی: سـام واقعـا یکـی از 
کارهای فرهنگی موثر این نشـریه اسـت. نشریه 

شما رو تو برد دانشگاه همیشه نصب می کنم. 
مهـدی سـلیمانی: چـه عجـب شـماره 59 
هفته نامـه آمـد؛ حـاال چـه عجله ایی داشـتید، 
هفته نامه نشـد، ماهنامـه اش کنید یا سـال نامه 

یا دوسال نامه زیاد خودتان را اذیت نکنید. 
پاسـخ:با سـالم؛ بـا عـرض پـوزش بابـت وقفـه 
بوجـود آمده در انتشـار از توجـه و انتقـاد جنابعالی 
متشـکریم. عدم انتشـار هفته نامه به دلیـل برخی 
مشـکالت پیش بینی نشـده اجرایـی اتفـاق افتاد. 
ان شـاء ا... هفته نامـه بـه صـورت منظـم در معرض 

انتشـار قـرار خواهدگرفت.  
باتشـکر از زحمـات فـراوان شـما لطفـا در 
ارتبـاط بـا گذاشـتن مسـائل روز سیاسـي براي 
آشـنایي بیشـتر مردم بدون پرده صحبت کنید 

و ماحضه خواص را نکنید باتشکر
با سـام، حـدود 3 مـاه اسـت که بـه لطف 
الهی هفتـه ای 30 عـدد نشـریه بصـورت رنگی 
توسـط پایـگاه مقاومـت چـاپ و در واحد هـای 
مختلـف مجتمـع پتروشـیمی جـم عسـلویه 
توزیع میشـه. عاوه بـر اون به تازگی یـک پایه و 
بنر و جـا مجله ایـی جهت توزیـع هفته نامـه در 
سـر درب ورود و خروج شـرکت قرار داده شـده. 

ان شاءا...  تیراژ توزیع بیشتر میشه. یا علی 

ایـن چهـره پارسـا و پرهیـزکار در بهترین بخـش از عمـر پربرکتـش بی اعتنا بـه زخـارف دنیوی 
همت و نیـروی خـود را در راه اسـتقرار حاکمیت ا... صـرف کرد و به یـاد خدا دلخوش بـود که »اال 
بذکر اهلل تطمئـن القلـوب«. چهـره معّظم و دوسـت داشـتنی این مرد خـدا محبوب تریـن چهره 

در میان مـردم فـارس و مورد احتـرام عمیق مردم در سراسـر ایـران بـود. 60/9/20
به مناسبت سالروز شهادت اولین شهید محراب، آیت ا... دستغیب در 20 آذر 1360

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی    |    سـال دوم شـماره 60|  هفته سـوم آذر 95     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

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...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

مسلمین مرزها را 
اسباب جدایی قلبها ندانند

مســلمین باید با هم ید واحده باشــند. »ُهْم یٌَد 
واِحدٌه علی َمن ِســواه«. اینها باید دســت واحد 
باشــند. مجتمع باشند. یک باشــند. خودشان را 

از هم جدا ندانند. مرزها را اســباب جدایی قلبها 
ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم. مســلمین دارای 
قدرت بســیار هســتند، و دارای خزاین بســیار. 
چنانچه با هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین با 
هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ مرزهای خودشــان، 

لکن قلبهایشان با هم متحد بشود، اینها جمعیت 
بسیار کثیری هستند؛ یک میلیارد جمعیت. شاید 
اآلن بیشتر باشند. و خزاین بسیار دارند. و احتیاج 
به هیچ کشــوری ندارند. و همه کشورها تقریباً به 

آنها محتاج هستند.   امام خمینی )ره(؛  آذر ۱۳۵۸

سال 1360 حسینیه جماران؛ آیت ا... دستغیب در کنار آیت ا... خامنه ای  

برای پیشرفت مساجد
 برنامه ریزی کنید

در همه ی مراحِل این تاریخ پُرافتخار، مساجد 
همیشــه پایگاه دینداری و حرکــت مردم در 
جهت دین بوده است. انقاب از مساجد شروع 
شد؛ امروز هم در هنگامی که حرکت و بسیج 
مردم مطرح میشود باز مساجد کانونند... ما باید 
برای مساجد برنامه ریزی کنیم. غیر از خود علما 
و روحانیون و ائمه ی جماعات، چه کسی باید 
برنامه ریزی کند؟ من نمی گویم حتماً بیاییم در 
مساجد از وسایل و دستگاه های تبلیغاتِی جدید 
مثل فیلم و این طور چیزها استفاده کنیم - حاال 
اگر در موردی امام جماعتی مصلحت دانست، 
بحث دیگری است - اما همان شیوه ی گذشته 
را هم می توان با محتوای بهتر ادامه داد؛ این کار 

را باید بکنیم. 70/12/14  

 »َو َذروا ظاِهَر اِلثِم َو باِطَنُه« به کناری نهید 
آنچه را که گناهش ظاهر است و آنچه گناهش 
نهان و باطن اســت. یک کارهایی هست که 
اشکالتش، عواقب ســوئش ظاهر است؛ قتل 
نفس معلوم است که کار بدی است، بی جان 
کردن یک جاندار، بدون استحقاق، معلوم است 
که کار خالفی اســت؛ این گناه بودنش ظاهر 
است. یک کارهایی هم گناه بودنش درست، 
بارز و ظاهر و نمایان نیست، خیلی از چیزها را 
انسان نمی فهمد که این چقدر بزرگ است؛ 
سخن بدون علم گفتن، دنباله روی از غیر علم 
کردن، نام خدا و یاد خدا را ســبک و کوچک 

شمردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از غیر 
خدا شنودن و نیوشیدن، اینها یک چیزهایی 
ست که آدم خیال نمی کند این قدر مضرات 
و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده 
است گناه بودنش، لکن در عین حال، هر دو را 
بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، 
چه آشــکارا و چه پنهان. »َو َذروا ظاِهَر اِلثِم َو 
باِطَنُه« بگذاریــد و واگذارید آن چیزهایی که 
ظاهراالثمند، گناه بودنشان ظاهر است و باطن 
الثمند، گناه بودنشان باطن و پوشیده است. 

منبع: 
کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

از گناهان ظاهر و باطن بپرهیزید
هر آنچه را که گناه است، چه آشکارا و چه پنهان 

حزب ا...  این است
شرکت در نماز جمعه اهل سنت


