
در هفته جاری صورت گرفت

2

باالتر از فرشتگان    |      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح  شهید مصطفی احمدی روشن

بُعد دوم ]جنبه ارزشی وجود ایشان[ ، اهمیتش از بُعد علمی بیشتر است؛ آن بعِد معنوی و الهی است؛ همان چیزی است که او را آماده میکند برای شهید شدن... 
پوسته ی شهادت این است؛ فقدان و از دست دادن و ندیدن او و دیدن جای خالی او. لیکن لُّب شهادت این اســت که یک انسانی، یک بشری، ناگهان از درجات 

عالیه ی الهی سر در آورد؛ مقامش از فرشتگان باالتر برود.     93/10/29 
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وحدت میــان قوا و عدم اختالف میان ســران ســه قــوه، یکی از 
دغدغه های رهبران جمهوری اسالمی از بدو تاسیس تاکنون بوده 
است. بنیانگذار کبیر انقالب در همان ســالهای اولیه انقالب هرجا 
که با چنین موردی مواجه می شدند به صراحت تذکر می دادند که 

»گویندگان در مجالس، اهل منبر، اهل علم، خطبای جمعه، کسانی 
که قبل از خطبه صحبت می کنند بدانند که مســئله ای که بنده را 
ناراحت کرده است و می کند این است که در این کشور اختالف ایجاد 

بشود. صحیفه، ج 18، ص 475 و 476«

خطر اختالف از دشمن خارجی هم باالتر است
 ایشــان حتی خطر اختالف داخلی را از دشمنی استکبار هم باالتر و 
نگران کننده تر ارزیابی می کردند: »من در تمام این طول مدت از باب 
اینکه مقابله بین ما و دســتگاه جبار و کفر و اینها بود نگرانی نداشتم، 
لکن حاال نگرانم... نگرانی من از داخل خودمان اســت، از دو جهت که 
یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین... آنکه مهم است این 
ناسازگاری است که در ارگانهای اسالمی هست. هی دعوت به توافق 
می کنند همه، لکن خودشــان هم توافق ندارند. این موجب نگرانی 
اســت؛ برای اینکه، این اســباب این می شــود که این کشور به حال 

3 تزلزل باقی بماند. و اگر یک مدتی به این حال تزلزل باقی بماند
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دیدار جمعی از خانواده های شهدای 
مدافع حرم ارتش با رهبر انقالب

امیرکبیر همه کارهای خوبش را در 3 سال انجام داد!
بازخوانی   |  3

روایت تاریخی  |  3

فقر مردم  تقصیر فرمانروایان است
شرح حدیث  |  4

گزارش هفته

انقالب اسالمی که حاال به 38 ســالگی اش نزدیک می شویم، از چند 
آرمان اساسی اش، یکی، حتماً عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض بوده و 
هست، و انحراف از آرمان، مساوی است با نقض مشروعیت. »مشروعیت 
من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است... 
اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این جا نشسته ام، وجودم 

نامشــروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصّرف کنم، 
تصّرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین طور. ما برای عدالت و 
رفع تبعیض آمده ایم... تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر 
کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون طلبی انسانهای مفتخوار و 

  2 سوءاستفاده کن امکان پذیر نیست. 82/6/5«    |    ادامه  در صفحه 

دربرابر مستی اشرافی گری
تکلیف جریان مؤمن و انقالبی درباره مطالبه عدالتخواهی که پایه مشروعیت نظام است

»وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را میبینیم، چه کار باید بکنیم؟ تا امروز مسئولین 
در مقابل توطئه های دشمن همیشه کنار هم ایستاده اند، حاال هم باید همین جور باشد، همیشه هم باید همین جور باشد. 91/11/28« 
این جمالت بخشی از بیانات پرطنین و عتاب آلود رهبر انقالب خطاب به رئیس دولت دهم و رئیس مجلس نهم بود. پس از حوادث تلخی 
که در 15 بهمن ماه سال 89 در جریان برگزاری جلسه استیضاح یکی از وزرای دولت در مجلس شورای اسالمی رخ داد. حاال این نگرانی وجود دارد 

که علی رغم نهی صریح رهبر معظم انقالب  یکبار دیگر اختالف میان سران قوا اما  این بار میان دولت یازدهم و قوه قضائیه تکرار شود.

روایت رهبر انقالب اسالمی از حادثه 19 دی قم

سخن هفته

همه با هم بر ادریم
مطالبه همیشگی امام و رهبر انقالب از سران قوا برای پرهیز از اختالف افکنی و حفظ آرامش کشور؛



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

  دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع 
حرم ارتش با رهبر انقالب

  خانواده هـای هفت شـهید مدافع حـرم از تکاوران 
شـجاع ارتـش، این هفتـه با رهبـر معظـم انقالب 
دیـدار کردند. ایـن شـهدای گران قـدر در دفـاع از 
حرم حضـرت زینـب)( در سـوریه به شـهادت 
رسـیده اند. حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در ایـن 
دیدار بـا تجلیل از مقـام واالی شـهدا گفتنـد: این 
شـهدا نه تنها برای ارتش بلکـه برای همـه ی ملّت 
مایـه ی افتخارنـد.  رهبر معظـم انقـالب فرمودند: 
همسـران محترم برخـی از این شـهدا در تشـییع 
جنـازه ی همسرانشـان مطالبـی گفتند کـه فوق 
سـطح فهم معمـول مـا انسـان های مادی اسـت. 
ایشـان در ادامـه افزودنـد: اگـر جلـوی بدخواهان 
و فتنه گـران کـه دسـتمایه ی دشـمنی آمریـکا و 
صهیونیسـم هسـتند، در آنجـا گرفتـه نمی شـد، 
باید در تهـران و فارس و خراسـان و اصفهان جلوی 
آنهـا را می گرفتیـم. اینهـا دشـمن را زمین گیـر 

کردنـد.  |   | 

  قدردانی رئیس جمهور لبنان از انتشار  کتاب 
مسیح در شب قدر به زبان عربی

"مسـیح در شـب قـدر" روایتـی از حضـور رهبـر 
انقـالب در منـازل خانواده  هـای شـهدا اسـت. در 
ایـن کتـاب، حضـور در منـازل شـهدای مسـیحی 
کشـورمان، در 23 بخـش روایـت شـده اسـت. 
ایـن کتـاب از سـوی جمعیـت المعـارف لبنـان به 
مناسـبت سـال نو میالدی به زبـان عربی بـه چاپ 
رسـیده اسـت.   میشـل عون رئیس جمهـور لبنان 
در نامـه ای که توسـط دفتـر او منتشـر شـده بابت 
ترجمـه و انتشـار ایـن کتـاب از جمعیـت المعارف 

لبنـان قدردانـی کـرده اسـت. |  تسـنیم و فـارس|

 3خطر رژیم صهیونیستی به روایت اندیشکده 
امنیتی این رژیم

مرکز مطالعات امنیتی رژیم صهیونیستی در ارزیابی 
استراتژیک سال 17-2016:  حزب ا... مهمترین و 
جدی ترین خطر سنتی برای اسرائیل است که قصد 
نابودی آن را دارد. دومین تهدید جمهوری اسالمی 
ایران اســت. جنبش مقاومت اســالمی حماس 
نیز  سومین تهدید جدی برای اسرائیل است. این 
درحالی است که منافع مشــترک میان اسرائیل و 

جهان عملگرای عرب افزایش یافته است.|  فارس | 

  پیشنهاد رسانه آمریکایی به رئیس جمهور 
جدید برای مقابله با ایران

هافینگتون پســت: ایــران یکــی از مهمترین 
چالش های پیش روی دونالد ترامپ اســت و او 
باید برای مقابله با نفوذ روزافزون ایران  در منطقه، 
اتحادی مستحکم با رهبری عربستان سعودی . 
سایر کشورهای همسو با آمریکا در منطقه تشکیل 

دهد.|  جام نیوز |   

هفته اخبار
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ما امروز در كشورمان اسامه بن زیدهای زیادی داریم؛ جوانان زیادی داریم؛ دختران و پسران عظیم و جمعیت انبوهی از این 
مجموعه ها داریم كه حاضرند در همه ی میدانهای فّعال - در میدان درس، در میدان سیاست، در میدان فّعالیتهای اجتماعی، 
در میدان مشاركتهای گوناگون برای فقرزدایی، برای سازندگی، و در هر صحنه و عرصه ای كه برای آنها برنامه ریزی شود و 
امكان داده شود - شركت كنند. این موقعیت بسیار مهمی برای كشور ماست. این نسل، شبیه همان نسلی است كه توانست 

یكی از بزرگترین تجربه های این كشور - یعنی تجربه ی جنگ تحمیلی - را با قدرت و با موّفقیت به پایان ببرد.   79/2/1

# اعتمادـ بهـ  جوانان               
شبیه نسل دفاع مقدس

کلید
واژه

دربرابر مستی اشرافی گری

امام اشرافیگری را با تلخی رد می کرد
مســئله عدالت و رســیدگی به مردم و به ویــژه محرومان و 
مســتضعفان، و در مقابل، مبارزه با مظاهــر بی عدالتی -که 
شاید برجســته ترین آنها فســاد و ایجاد طبقه جدید اشراف 
باشد- مستقیماً با مقوله مشروعیت نظام اسالمی گره خورده 
و چون »مسؤولیت رهبری این است که مراقب باشد نگذارد 
جهتگیری نظام اسالمی تغییر کند و از سمت هدفها منحرف 
شود 84/2/17«، بنابراین این موضوع همواره جزء دغدغه های 
ثابت رهبران انقالب اسالمی بوده است. »امام طرف دار جّدی 
حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی 
را با شّدت و حّدت رد میکرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد میکرد؛ 
به معنای واقعــی کلمه امام طرف دار عدالــت اجتماعی بود؛ 
طرف داری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی 
است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از اصول 
قطعی امام است، همه باید تالش کنند که فقر را ریشه کن کنند؛ 
محرومان را از محرومّیت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان 
کشور است، به محرومان کمک کنند. از آن طرف به مسئوالن 
کشور هشدار میداد درباره ی خوی کاخ نشــینی... این را امام 
مکّرر میگفت که این کوخ نشینانند، این فقرایند، این محرومانند 
که این صحنه ها را با وجود محرومّیتها پر کرده اند، اعتراض هم 

نمیکنند، در میدانهای خطر هم حاضر میشوند. 94/3/14«
سرریز اشرافی گری مسئوالن به زندگی مردم

اما در مقابل اصل پایه ای عدالت و پرهیز از اشرافی گری که از 
آرمانهای اصلی انقالب است، دشمن بیکار ننشسته و بر مبنای 
طرح کالن خود یعنی تحریف آرمانها و اصول قطعی انقالب 
و مکتب امام)( و در نتیجه ضربه زدن به محتوا و ســیرت 
جمهوری اســالمی، تالش می کند ضّدارزِش اشرافیت را به 
امری عادی و معمولی تبدیل کند و در این مســیر، آنچه که 
به اجرای برنامه و نقشه دشمن امکان پیش روندگی می دهد 
و آسیبهای ناشی از »مستی اشرافی گری« را در جامعه ترویج 
می کند، دنیاطلبی مســئوالن و از قبح افتادن اشرافی گری 
است که متأسفانه در دوره ای با وجود هشدارهای مکرر رهبر 
انقالب اسالمی برخی »ازنفس افتاده ها، پشیمان شده ها، بوی 

لّذت دنیا به مشامشان رسیده ها 95/8/12« در این مسیر غلط 
افتادند »بعضی از ما مسئولین دچار دنیاطلبی شدیم، دچار 
ماّدیگرائی شدیم؛ برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و 
اشرافی گری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، 
این سرریز میشود به مردم. 90/11/14«  از قبح انداختن و حتی 
تئوری سازی برای ضّدارزشی همچون اشــرافی گری امروز 
نیز گاه در گفتار و رفتار برخی افراد با دستاویزهایی همچون 
تخصص گرایی بروز می یابد که نمونه های آن در ماجرای فساد 
حقوقهای ناعادالنه و نجومی، به اعتماد عمومی ضربه مضاعف 
زد؛ در حالی که رویکرد به مســئولیت در نظام اسالمی باید 
استفاده از موقعیتها به عنوان فرصتی برای خدمت و ادای امانت 
باشد نه اینکه »یک طعمه ای به دست بیاورند و خودشان را از 
آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. 95/4/16«

جنبش دانشجویی، همچنان عدالتخواهی
14 ســال قبل، رهبر انقــالب در پیام مهمــی به جنبش 
دانشجویی، عدالت را »سرآغاز فهرست  بلند مسائل  کشور« 
خواندند و مطالبه مبارزه با فســاد و اشــرافی گری را وظیفه 
دانشــجوی مؤمن و متعهد؛ نتیجه به میــدان آمدن جریان 
دانشجویی مؤمن و انقالبی در این مطالبه گری، ترویج و تثبیت 
این گفتمان بود که پرچم آن را رهبر انقالب بلند کرده بودند. 
»خواست و پیگیری شما اثر دارد. این تصور غلط مبادا به ذهن 
بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر، کامالً فایده دارد. اگر مثالً شعار 
عدالتخواهی که حاال یک مسئولی این را بر زبان آورده، گفته 
میشد، بعد هم تمام میشد، کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی 
را به دست نمیگرفت. .. کار شــما جوانها بود... به عنوان طرح 
مسئله ی عدالتخواهی... این را در دانشگاهها جوانهای مؤمن، 
جوانهای متعهد، جوانهای بامسئولیت مطرح کردند، وقتی 
تکرار شد، به شکل یک گفتمان عمومی درمی آید و نتیجه اش 
را در گزینشها، در جهتگیریها، در شعارها و در انتخابات مردم 
نشان میدهد. 86/7/17« تکلیف عدالتخواهی و مطالبه گری 
در مبارزه با فساد و اشرافی گری همچنان بیش از هر جریان 
دیگری بر دوش جوانان مؤمن و انقالبی است؛ همان هایی که 

رهبر انقالب به آنان افتخار و از آنان پشتیبانی می کند.

 14 سال قبل، رهرب 

انقالب در پیام مهمی 

به جنبش دانشجویی، 

عدالت را »رسآغاز 

فهرست  بلند مسائل  

کشور« خواندند 

و مطالبه مبارزه با 

فساد و ارشافی گری 

را وظیفه دانشجوی 

مؤمن و متعهد؛ نتیجه 

به میدان آمدن جریان 

دانشجویی مؤمن 

و انقالبی در این 

مطالبه گری، ترویج 

و تثبیت این گفتامن 

بود که پرچم آن را 

رهرب انقالب بلند کرده 

بودند

انقالب اسالمی که حاال به 38 سالگی اش نزدیک می شویم، از چند آرمان اساسی اش، یکی، حتماً عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض بوده و 
هست، و انحراف از آرمان، مساوی است با نقض مشروعیت. »مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی 
است... اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این جا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصّرف 
کنم، تصّرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم... تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر 

کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون طلبی انسانهای مفتخوار و سوءاستفاده کن امکان پذیر نیست. 82/6/5«

تکلیف جریان مؤمن و انقالبی درباره مطالبه عدالتخواهی که پایه مشروعیت نظام است



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

هفته سخن

امیرکبیر همه کارهای خوبش را در 3 سال انجام داد!

بهترین راه   تأمین حجاب در جامعه

یكی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما- به همان اندازه ای كه واقعیت دارد- امیركبیر است. امیركبیر در كشور ما 
سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم می شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه ی كارهایی كه امیركبیر 
انجام داده و همه ی خاطرات خوبی كه تاریخ و ملت ما از این شــخصیت دارد، محصول ســه سال است. 83/3/27 
در دوران قاجاریه، سوء سیاست، بدفهمی، مال دوستی و تنبلِی مهمترین شخصیتهای مؤثر، در وضع كشور تأثیر 
میگذاشــت؛ اما در همین دوره هم كســی مثل امیركبیر به وجود می آید و نقش پیشــرفت علمی و تأثیر علم در 

پیشرفت را در سطوح سیاسیون بدرستی كشف میكند.   84/7/21

درباره ی حجاب بنشینید واقعاً تحقیق کنید، فکر کنید، از لحاظ دینی هم مثالً درباره اش بحث کنید، یا از بحثهایی که شده استفاده 
کنید. از لحاظ اجتماعی هم روی همین مسأله ی کیفّیت حجاب تکیه کنید؛ به ترویج دیدگاه خودتان بپردازید؛ آن چیزی که به 
نظرتان درست است، آن را بگویید. من در همین سالهای اّوِل انقالب به وضوح دریافتم که بعضی از زنانی که محّجب هستند و خیلی 
قدر حجاب را نمیدانند، اینها اصالً از حکم حجاب و فلسفه ی حجاب و فواید حجاب اّطالعی ندارند... چیزهایی بنویسید، پخش کنید، 
در جامعه فکر را بپراکنید؛ منتها با استدالل، با منطق. بهترین راه تأمین حجاب هم همین است که با منطق برخورد شود.   77/12/4

20 دی ماه سالروز کشته شدن امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار

در مسئله حجاب بامنطق برخورد کنید

بازخوانی

مطالبه
رهبری

این حادثه طوفان را آغاز کرد...
روایت رهبر انقالب اسالمی از حادثه 19 دی قم

حادثه ی نوزدهم دی یک مقطع تاریخی در زندگی  ت تاریخی
روای

سیاسی ملت ایران اســت. قهرمان این حادثه هم 
مردم قم هستند... مسئله هم به طور خالصه این بود 
که ملت ایران از فشار دیکتاتوری رژیم دست نشانده 
از یک طرف، فشار زندگی از یک طرف، فشار تحمیل فرهنگ 
فساد از یک طرف، و ســلطه ی خارجی و به طور مشخص 
عوامل و عناصر آمریکایی از یک طرف، به ســتوه آمده بود. 
این خشم عمومی و این انگیزه ی عمومی از ایمان مذهبی 
ملت ایران به طور کامل سیراب شد و معنا پیدا کرد. این خشم 
عمومی، خشم کور نبود؛ انگیزه ی تعریف نشده نبود؛ مردم 
می فهمیدند که چه می خواهند و چه کار می خواهند بکنند؛ 
و این بر اثر تعلیمات اســالمی بود. حرکت طالب جوان و 
فضالی وزین به دنبال رهبری بی نظیر امام بزرگوار در طول 
سالهای متمادی این خودآگاهی را در ملت ایران به وجود 
آورده بود که این وضعیت برای یک ملت و یک کشور مایه ی 
سرافکندگی است؛ و این وضعیت قابل تغییر یافتن است؛ و 
فقط هم به دست خود مردم ممکن است تغییر پیدا کند. این 
را مردم به درستی فهمیده بودند. خشم عمومی در همه جای 

ایران گسترده بود؛ منتها مثل همه ی حوادث دیگر الزم بود 
نقطه ی آغازینی به وجود بیاید؛ قهرمانی پا وســط میدان 
بگذارد و شروع کند. این شــروع کننده، مردم قم و حوزه ی 
علمیه ی قم بودند... این حادثه، طوفان را آغاز کرد؛ طوفانی 
که هالک در آن، برای نیروهای ضد حق، نیروهای طغیان و 

نیروهای شر قطعی شده بود .  83/10/19   

این خشم عمومی و 

این انگیزه ی عمومی 

از ایامن مذهبی ملت 

ایران به طور کامل 

سیراب شد و معنا 

پیدا کرد. این خشم 

عمومی، خشم کور 

نبود ؛ انگیزه ی تعریف 

نشده نبود؛ مردم 

می فهمیدند که چه 

می خواهند و چه کار 

می خواهند بکنند؛ و 

این بر اثر تعلیامت 

اسالمی بود
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1   آســیب از خودش پیدا می شود؛ یعنی، 

داخل خودش آســیب می بیند. محتاج به این 
نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما 
خودمان به جان هم می افتیم و خودمان را از بین 

می بریم. صحیفه، ج 12، ص413« 
گره های اقتصادی و مشکالت مردم

دشــمن اما در همه این ســالها بیکار ننشسته 
اســت، از جنگ نظامی تا تحریم اقتصادی و از 
اختالف افکنی تا نفوذ همه مســیرها را بارها و 
بارها آزموده است. »توقع بنده از مسئولین این 
است که حاال که رفتار دشمن شدت پیدا کرده 
است، شما هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید 
و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان 
ندادن به احساسات سرکش، مالحظه ی مصالح 
کشــور، متمرکز کردن همه ی توان و نیرو برای 
حل مشکالت مردم و مشکالت کشور؛ این توقع 
ماست. 91/11/28« چرا که » امروز مسئوالن باید 
همه ی تالششــان را بکنند برای اینکه گره های 
اقتصادی را باز کنند، مشکالت را برطرف کنند. 
بنده سه چهار ســال قبل از این، در صحبت اول 
ســال صریحاً به مردم و به مسئولین گفتم که 
نقشه ی دشمنان ملت ایران از حاال به بعد، بیش از 

همه، نقشه ی اقتصادی است. 91/11/28«
بازشدن گره اقتصاد و پیشرفت کشور در کنار همه 
ملزومات دیگر نیازمند آرامش و ثبات سیاســی 
است. »بیشــترین فایده ی این ثبات و استقراری 
که در نظام سیاسی کشــور هست، متوجه و عاید 
خود مردم است. یک ملت اگر امنیت داشته باشند، 
ثبات سیاسی داشته باشند، از آرامش دستگاه های 
حاکمیت نظام برخوردار باشند، آن ملت فرصت پیدا 
خواهند کرد که در میدانهای گوناگون، به مسابقه ی 

بزرگ بشری وارد شوند و پیشتاز باشند. 91/7/24«
میخواهند قدرنشناسی کنند!

خطاب رهبر معظم انقالب در این هشــدارها و 
عتاب ها بیش از همه به سوی سران قوا و زعمای 
قوم است. بزرگان سیاسی کشــور و کسانی که 
مردم برای حل مشکالت خود به آنها چشم امید 
دوخته اند: »این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. 
ملت قــدر میدانند... در واقع خطابم به کســانی 
است که میخواهند قدرنشناسی کنند در مقابل 
این ثباتی که وجود دارد؛ آن کسانی که با حرکات 
خود، با اعمال نادرست خود، با کج تابی های خود 
سعی میکنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، 
این طمأنینه و ثبات را در کشور به هم بزنند. البته 
مسئولین کشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من 
هم تأکید میکنم؛ هم به مسئولین قوه ی مجریه، 
هم به مســئولین قوه ی مقننه، هم به مسئولین 
قوه ی قضائیه، کــه مراقب باشــند بدخواهان و 
دشمنان با توطئه ی خود نتوانند این آرامشی را که 
در سطح کشور وجود دارد - که نشانه ی بزرگترین 
اقتدار این ملت است، که میتواند همه ی خیرات را 

به طرف آنها جلب کند - به هم بزنند. 91/7/24«

رژیم طاغوت پس از رحلت مرموز آیت ا... سید مصطفی خمینی و شــکل گیری مجالس یادبود گسترده، تصمیم به 
مخدوش کردن شخصیت امام خمینی )( به عنوان رهبر انقالب اسالمی گرفت. این تصمیم با چاپ مقاله ای اهانت آمیز 
در روزنامه ی اطالعات عملیاتی شد. چاپ این مقاله، اعتراض طالب، مدرسین و مردم قم را در پی داشت. مردم علیه این 
توهین به رهبر  نهضت اسالمی دست به راهپیمایی اعتراضی زدند که با پاسخ خشونت بار مأموران نظامی روبرو و در پی 
آن جمعی از مردم شهید و مجروح شدند. قیام 19 دی مردم قم سرآغاز اعتراضات مردمی در سال 56 و 57 است که به 

پیروزی انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 1357 منجر شد.



فقر مردم
 تقصیر فرمانروایان است

نامه ی حضــرت به مالک اشــتر خیلی 
عجیب است... می فرماید: »َو إنَّما یُؤتَی 
َخراُب األرِض ِمن إعــوازِ أهلِها«؛ ویرانی زمین از 
تنگدستی مردم زمین حاصل می شود. حضرت 
این را به عنــوان یــک نکته ی فلســفی بیان 
نمی کنند؛ به عنوان یک واقعیت بیان می کنند. 
»ارض«ی هــم کــه این جا می گوینــد، همان 
سرزمین مصر است که مالک اشتر دارد می رود. 
البته آن وقت شــام و عراق و ایران و مدینه و هر 
نقطه ی دیگر دنیا که حاکمی دارد، با مصر قابل 
مقایسه است. می گویند سرزمینی که تو داری به 
آن جا می روی، اگر توانستی مردمش را ثروتمند 
کنی، آباد خواهد شــد؛ اما اگر مردم را فقیر نگه 
داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین 
هم آباد نخواهد شــد؛ ویرانه خواهد ماند... بعد 
می فرمایند: »َو إنَّما یُعِوُز أهُلها«. اعواز، باب افعال 
است؛ اما الزم اســت: مردم تنگدست می شوند. 
حضرت با الِم تعلیل می فرمایند: »ِلشراِف أنُفِس 
الُوالةِ َعلَــی الَجمــِع«؛)1( فقر مــردم، تقصیر 
فرمانروایان است؛ آنها هســتند که موجب فقر 
مردم می شوند؛ چون آنچه را که از ثروت و منافع 
به دست می آید، برای خودشان می خواهند؛ این 

موجب فقر مردم می شود.  83/8/20
1( نهج البالغه، نامه53

 س: مـراد از فـک پائیـن کـه باقی گذاشـتن 
موهـای آن واجب اسـت چیسـت؟ آیا شـامل 
گونه ها هـم می شـود؟ج: معیار این اسـت کـه از 

نظر عـرف، گذاشـتن ریـش صـدق کند.
س: ریـش از نظـر کوتاهـی و بلنـدی بایـد چه 
مقدار باشـد؟ج: حـد معّینی نـدارد، بلکـه معیار 
ایـن اسـت کـه عرفـاً بـر آن ریش صـدق کنـد و 
بلندبودن آن بیشـتر از قبضه دسـت کراهت دارد.
س: بلندکردن سـبیل و کوتاه کـردن ریش چه 
حکمی دارد؟ج: این کار فی نفسـه اشـکال نـدارد.

س: آیـا تراشـیدن ریـش فسـق محسـوب 
می شـود؟ج: تراشـیدن ریـش بنـا بـر احتیـاط 
حـرام اسـت و احـوط این اسـت کـه احـکام و آثار 

فسـق بـر آن مترتّـب می شـود.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

جمعه منــاز

نمیگویم کـه همـه ی زنهـا بایـد خانـه دار باشـند، ممکـن اسـت خانمهایی باشـند کـه در 
مسـؤولّیتهای مختلف اجتماعی به وجود آنها نیاز شـدید باشد، مجبور هم باشـند و از وقتی 
را که صرف خانـواده ممکن اسـت بکننـد در آن کارهای حّسـاس صرف کنند. شـاید واجب 
عینی یـا کفایی باشـد در مـواردی، اّما ایـن فراموش نشـود کـه فّعالّیت اجتماعی، سیاسـی، 

نباید رقیـب و مزاحم همسـر و مادر بـودن زن به حسـاب بیایـد. 66/11/17

فّعالّیت اجتماعی با حفظ خانواده و خانه داری
ایـرانی خانواده

بارگاه نورانی این بزرگوار در قم نورافشانی میکند

ســالم علیکم .تعــداد 250 نســخه از 
شــماره ی 62 خط حــزب ا... در مصلی نماز 

جمعه شهرستان نهاوند منتشر شد 
 با سالم.جلســه جبهه ي فرهنگي - اهواز - 
مسجد صاحب الزمان.توزیع نشــریه خط حزب ا...

ضمن عرض تشــکر و ســپاس ، از اعالن اسم و نام 
مسجد و نحوه توزیع نشریه در صفحه ي چهار نشریه

هیت رزمندگان کرج نورالشهداء در هر جلسه 
هیت خط حــزب ا... هم به صــورت کاغذی چاپ 
وتوزیع میکندو هم به صورت نســخه تابلو اعالنات 

الحمدا... این کار بااستقبال مردم همراه بوده. 

 پیدایش شــهر قم ناشــی بود از یک حرکت جهادی و توام با بصیرت بود. یعنی خاندان اشــعریون که 
آمدند این منطقه را محل سکونت خودشان قرار دادند، در واقع اینجا را پایگاهی کردند برای نشر معارف 
اهل بیت)(؛ یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شــروع کردند... همین هم موجب شــد که حضرت 
فاطمه ی معصومه )( وقتی به این ناحیه رسیدند، اظهار تمایل کردند که به قم بیایند؛ به خاطر بودن 
همین بزرگان اشعریون. آنها رفتند از حضرت استقبال کردند، حضرت را به این شهر آوردند و این بارگاه 

نورانی از آن روز و از بعد از وفات این بزرگوار در این شهر نورافشانی میکند. 89/7/27
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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   

صفوف خود را در زیر پرچم 
عدالت پرور اسالم فشرده کنید  

تلاش  ایلن  از  ایلران!  بلزرگ  مللت  ای  شلما 
مذبوحانله دسلتگاه جبلار و از این قتلل و جرح قم 
و تبریلز نهراسلید و نمی هراسلید؛ کله خلود ایلن 

جنایات، نشانه وحشلتزدگی شلاه و از دست دادن 
اعتدال اعصلاب اوسلت. اکنون الزم اسلت وحدت 
کلمله خلود را- کله بحملد اللَّ حاصلل اسلت- با 
کملال جدیت حفلظ کنیلد و صفلوف خلود را در 
زیلر پرچلم عدالت پلرور اسلام فشلرده کنیلد. و 

الزم اسلت تملام جناحها کله در پیشلرفت مکتب 
رهایی بخلش اسلام در تکاپلو هسلتند بله هلم 
پیوندنلد، و با شلعار واحد که شلعار اسلام و قرآن 

اسلت هم صلدا شلوند.   
امام خمینی )(؛ 02 بهمن 1356

انتشار تصویر کمتر دیده شده از حضور رهبر انقالب در حرم کریمه  اهل بیت 
حضرت فاطمه  معصومه)( به مناسبت سالروز وفات ایشان 

من دلم می خواهد جوانها 
در نماز جمعه شرکت کنند

من دلـم میخواهد کـه جوانهـا ]در نمازجمعه[ 
شـرکت کنند؛ چـون معتقـدم که نمـاز جمعه 
مفیـد اسـت. در طـول هفتـه یـک سـاعت را 
صرف این کار کـردن، زمان زیادی نیسـت. هم 
عبـادت اسـت، هم ذکـرا... اسـت، هم شـنیدن 
حرفهـای خـوب اسـت؛ منتهـا شـما همـه ی 
حرفهایـی را که از بنـده یا دیگران میشـنوید - نه 
فقط صحبتهای نماز جمعـه را - در کارگاه ذهِن 
خودتـان تحلیل کنیـد؛ بگویید ایـن بخش آن 
درسـت بود، ایـن بخـش آن غلط بود. اشـکالی 
هم نـدارد... از بخش مفید حرفهـای آن گوینده 
اسـتفاده میکنید، بخـش مضّرش هم به شـما 
ضـرری وارد نمیکند. بـه نظر من برای شـرکت 
نکـردن در نماز جمعه، ایـن را موجـب و عذری 

قرار ندهیـد.  79/12/22  

وقتی که انســان مسلمان شــد، همه چیز 
برای او مقدمه است، وسیله است. برای چه؟ 
وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور 
ـ نمی گویم جهان بعــد از مرگـ  جهان فکر 
و بینش و دیِد خود انسان که به وسعت خدا 
وسیع و گسترده است. همه چیز برای انسان 
وسیله هستند، برای اینکه بتواند رضای خدا 
را به دســت بیاورد. زندگی دنیــا، پول دنیا، 
آسایش دنیا، محبت های دنیا، برایش ارزش 
و اصالت ندارد. آن وقتــی برایش ارزش پیدا 
می کند که در راه خدا باشــد، »فی َســبیِل 
ا...ِ«. اما اگر چنانچه این محبت، این مال، این 

مقام، این زندگی، این فرزنــد، این آبرو، این 
حیثیت، در راه خدا و در راه وظیفه نبود و قرار 
نگرفت، برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. 
دنیا و آخرت به هم دوخته است در طرز فکر 
اسالمی؛ و برای یک مســلمان، دنیا آخری 
ندارد. در نظر آن شــخصی که بندۀ بندگان 
و بردۀ موجودات ناقص اســت، دنیا محدود 
اســت؛ اما برای این، دنیا وسیع است. مرگ 
یک دریچه ای ست... فوقش این است که به 
این دریچه برسد، از این دریچه بگذرد، مهم 

نیست، مرگ برایش مسئله ای نیست. 
منبع: طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

همه چیز برای انسان مسلمان وسیله است
در طرز فکر اسالمی دنیا و آخرت به هم دوخته است...  

حزب ا...  این است
احکام ریش تراشی


