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ــى  ــت داد: یکـ ــان را از دسـ ــن جـ ــاع را و ایـ ــن متـ ــت ایـ ــن اسـ ــور ممکـ ــا دو جـ ــت؛ منتهـ ــد رفـ ــا خواهـ ــت مـ ــره از دسـ ــه باالخـ ــت کـ ــى اسـ ــان متاعـ جـ
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گرفـــت کـــه باالتریـــن دســـتاوردها اســـت.    ۱۳۶۸/۰۵/۲۵ 
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هزینه زندگی والدین

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست  جمهوری  سخن
ایران در حالی برگزار شــد که مــردم با حضور هفتـه

رأی،  صندوق هــای  پــای  در  خــود  پرشــور 
منتخب خود را برگزیدند و فصــل جدیدی را 
در تاریخ تحوالت سیاســی- فرهنگی جمهوری اســامی 
ایران رقم زدنــد؛ این انتخابــات یکــی از مهم ترین مقاطع 
کشــور بود که مردم در شــرایط فراگیــری بیمــاری کرونا و 
وجود تنگناهای اقتصادی، ســکان مدیریت عالی اجرایی 

کشور را به مدت چهارسال به منتخب خود سپردند.

    مؤثرترین مسئول اجرایِی کشور
ریاست جمهوری جایگاهى اســـــت که بر اساس قانون 
اساســـــى پس  از مقام  رهبری،  عالى ترین  مقام  رسمى  
کشوراســـــت : »رئیس جمهور یکـــــى از مؤثرترین و در 
دســـــتگاه اجرایى مؤثرترین عنصر برای حل مســـــائل 
کشور است. در میان مســـــئوالن کشور، هیچ مسئولى 
به قدر رئیس جمهور در قانون اساســـــى ما امکانات و 
توانایى ها و عرصه  عظیم خدمتگـــــزاری ندارد. بودجه  
کشـــــور و همه  مســـــؤوالن طراز اول اجرایى کشور در 

اختیار اوست؛ اوســـــت که میتواند کشور را آباد کند و از 
لحاظ علمى و صنعتى و مســـــائل انســـــانى و یا از لحاظ 

امنیت، کشور را به پیش ببرد.«    )۱۳۸4/۲/۱۱(
از منظــر قانــون اساســى، رئیس جمهــور وظیفــه دارد 
کــه پاســدار نظــام  جمهــوری اســامى باشــد و بتوانــد 
مســائل کان اجرایى و مدیریتى کشــور را حــل کند: »در 
قانون اساســى، رجــال سیاســى و مذهبــى را به عنوان 
رئیس جمهور، رئیس دولــت، رئیس قــّوه  مجرّیه، یعنى 

قــرار  کشــور  مســائل  همــه کاره  

گزارش هفته     |     2  

چرا حضور  ایرانیان در انتخابات اخیر یک حماسه بود؟

انقالب ادامــــــه دارد ...

ادامه در صفحه 3

همهباهمبرایهمهباهمبرایتحولآفرینیتحولآفرینی
»خط حزب اهلل« گام مهِم بعد از انتخابات برای پیشرفت کشور را بررسی می کند»خط حزب اهلل« گام مهِم بعد از انتخابات برای پیشرفت کشور را بررسی می کند

دیدار و گفتگوی رئیس جمهور منتخب با شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدار و گفتگوی رئیس جمهور منتخب با شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰۱4۰۰
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چرا حضور  ایرانیان در انتخابات اخیر یک حماسه بود؟

انقالب ادامه دارد ...

گزارش هفته

»تصور آن هایى که فکر مى کردند ایران به ســمت نرمش 
خواهد رفت اشــتباه بود. جمهوری اســامى نشــان داد 
قصــد دارد اســام گرایى و انقابى گــری خــود را مضاعف 
کند و پیش برود.« این ها مضمون بخش هایى از تحلیلى 
است که اخیرًا در روزنامه آمریکایى نیویورک   تایمز در مورد 
غ از ادعاهایى  انتخابات اخیر ایران منتشر شده است. فار
که ایــن روزنامه دربــاره بعضــى نامزدها مطرح کــرده، اّما 
یک نکتــه جالــب در چشــم انداز تحلیلگــر ایــن روزنامه به 
چشم مى خورد. روزنامه نگار مطرح غربى که برنده جایزه 
پولیتــزر ۲۰۱۳ هم شــده، برخــاف بســیاری از تحلیلگران 
داخلى عقیده دارد که نه تنها شعله انقاب اسامى سرد 
نشده، بلکه پرحرارت تر از گذشــته دارد به مسیر خودش 

ادامه مى دهد.
از ماه ها قبل، بدخواهان و معاندان آن سوی مرز با ذوق 
انتظار انتخاباتى را مى کشــیدند  که به زعم آن ها سیاست 
فشار حداکثری با تحریم های خارجى که با سوءتدبیرهای 
ریز و درشــت داخلى هم همراه شــده بود، بــا یک کمپین 
تبلیغاتى و رســانه ای مى توانســت نتیجه دل خواه آن ها 
را به بــار بیاورد؛ تصــور انتخاباتــى با یک مشــارکت پایین و 
نارضایتى هــای عمده که زمینه فشــارهای بعــدی را برای 
جمهــوری اســامى فراهــم مــى آورد. همه گیــری بیماری 
کرونا و نگرانى افراد از مبتاشدن به آن هم بستر مساعد 
دل چســب را برای حصول به این نتیجه فراهم کرده بود؛ 
وضعیتى که حتى در انتخابات بعضى کشــورهای اروپایِى 
داعیه دار دموکراســى هــم رکورد مشــارکت پاییــن را زده 
بود.  برخى بحث ها درباره نتایج بررســى صاحیت حائزان 
شــرکت در رقابت های انتخاباتــى هم شــتاب دهنده این 
ذهنیت هــا شــده بود تــا خیلى هــا به زعــم خودشــان به 
تماشای شکست مشــارکت در انتخابات بنشینند؛ اّما در 
واقعیت اتفــاق دیگری افتــاد و با همه این شــرایط بازهم 
صندوق هــای رأی میزبــان نیمــى از حائــزان شــرکت در 
انتخابات بود. هر چنــد بعضى ها حتى در داخل کشــور از 
این مسئله تحلیل درستى نداشتند، اّما خیلى ها از جمله 
ســتون نویس روزنامه نیویــورک  تایمز پیام ایــن حضور را 

درک کردند.
تحلیل میزان حضور مردم در انتخابات خرداد ۱4۰۰ بدون 
در نظر گرفتن شــرایطى که قرار بود انتخابات بر بســتر آن 

انجام شــود، به نتیجه ای ناقــص و فاصلــه دار از حقیقت 
خواهد انجامید. شرایطى که به تصور بدخواهان انقاب، 
یک قهر بى ســابقه مردم بــا نظام اســامى را رقــم مى زد 
حال آنکه ســرمایه اصلى انقاب اسامى و نظام سیاسى 
برآمده از آن در تمام چهار دهه گذشته، نمایان گر حضور 

و اعتماد مردم به نظام اسامى بوده است.
 انقاب اســامى از همان روزهای نخســت بعد از پیروزی 
بــا توطئه هــای متعــدد تجزیه طلبــى، کودتا، تــرور، جنگ 
خیابانى، جنگ تحمیلى خارجى، تحریم هــای اقتصادی و 
سوءتدبیر های متعدد داخلى مواجه  شد و از همه این ها 
ســربلند بیرون آمد؛ هر کــدام از این تجربیــات که انقاب 
اسامى آن ها را با موفقیت از ســر گذرانده، برای براندازی 
و فروریختن یک نظام سیاسى کافى بود، اّما این فشارها 
و مشــکات در یک دهه اخیر به اوج خود رســید؛ چراکه با 
رســیدن زیرســاخت های کشــور به مرز یک جهــش بزرگ، 
مخالفت هــای جهانــى هم بیشــتر شــد. بیراه نیســت که 
تحریم های وضع شده علیه ایران در چند سال اخیر رکورد 
جدیدی در طول تاریخ به جای گذاشــته اســت؛ فشــارها 
و کارشــکنى های متعــدد خارجى که قــرار بــود تبعات آن 
در اوضاع اقتصادی و معیشــتى داخلى مــردم ایران روی 
نمودار بیاید و در ادامه فشــار داخلى علیه نظام اسامى 

را افزایش دهد.
خاطــر  بــه  مــردم  هــای  گایــه  از  دیگــری  بخــش  امــا 
وعده های عمل نشــده و در مقام حرف مانــده ای بود که 
رأی دهنــدگان در انتخابات  گذشــته با امید بــه آن ها پای 
صندوق ها حاضر شــده بودنــد. وعده هایى که قــرار بود 
در بهبود امور مؤثر واقع شــوند و گشایش حاصل کنند، 
اّما انتظارات را بــرآورده نکردنــد. از طرف دیگر عــدم احراز 
صاحیت چند  نامزد هم بهانه ای شــد تا برخــى که دنبال 
فرصــت بودنــد در شــیپور تحریــم انتخابــات بدمنــد و در 
بزنگاهى این چنین، به سوی جریان مردمساالری در نظام 

اسامى سنگ اندازی کنند. 
از فشارهای بى ســابقه اقتصادی تا برخى بى تدبیری های 
داخلــى دست به دســت هــم داده بودنــد کــه مــردم را از 
حضور در پای صندوق ها منصرف کننــد: »یکى از بهانه ها 
مسائل معیشتى بود و شروع کردند یقه درانى کردن برای 
اینکــه مــردم را از ]حضور[ پــای صندوق ها منصــرف کنند 

و امیدشــان هم این بود که مشــارکت مردم در انتخابات 
مثًال حدود ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد باشد.«     ۱4۰۰/4/7

اّمــا واقعیت میــدان انتخابات ایــران، ضربــه محکمى به 
همه ایــن تحلیل هــا و تصــورات غلــط بیگانــگان زد: »در 
کجای دنیــا معمــول اســت و دیده میشــود کــه همه ی 
ــر به کار 

ّ
دســتگاه های تبلیغاتــى ]مخالف[، فّعــال و مؤث

بیفتند برای اینکــه به مردم نهیــب بزنند کــه در انتخابات 
شــرکت نکنیــد؟... در کدام کشــور شــما ســراغ دارید یک 
چنین چیزی را کــه رادیوهای آمریــکا، رادیوهای انگلیس، 
رادیوهــای بعضــى از کشــورهای مرتجــع و روســیاه بــه 
کار بیفتنــد، عناصــری از خودشــان، عناصر خائنــى هم از 
ایرانى هایى که زیر پرچم آمریکا و انگلیس زندگى میکنند 
و از آنهــا ارتزاق میکنند، شــروع کننــد از مّدت هــا پیش در 
رادیــو، در تلویزیــون، در ماهواره، به خصــوص در فضای 
مجازی، نه یکــى دو تا، صدهــا بلکه هزاران شــبکه و کار و 
مســیر برای اینکه مردم را از انتخابات دور کنند؟ خب، یک 
بهانه هایى هم داشــتند؛ مشکل معیشــتى مردم یکى از 
بهانه ها بود و به آن امید بسته بودند؛ بعضى از حوادثى 
که بعــدًا اّتفاق افتــاد، مثًال بحــث احراز صاحّیــت یا عدم 
احراز صاحّیتهــا، اینها را هم بهانــه میکننــد ... خب با یک 
چنین وضعى، مردم این جور مى آیند شــرکت میکنند؛ با 
وجود کرونا که حاال با محاســباتى که آدم های کارشناس 
کردند، میگویند الاقل ۱۰ درصد از عدم شرکت ها مربوط 
به کرونا اســت که اگر چنانچه آن را محاسبه کنیم، نزدیک 
به ۶۰ درصد مشارکت است که مشارکت خوبى است.«     

 ۱4۰۰/4/7
انتخابات ۱4۰۰ در اوج فشــار رسانه های خارجى و  اجماع 
جریان هــای معاند خارجى بــر تحریم انتخابات و شــرایط 
خاص کرونایى و اقتصادی جامعه برگزار شــد، اّما حضور 
امیدوارانــه مردم نویــد اوج گیری مــوج دیگــری از امواج 
توفنده انقــاب را مى دهد. اهمیت ماجرا آن جاســت که 
این موج توفنده 4۳ ســال بعد از بهمــن ۵7 و خوابیدن 
التهابات ســال های اّول انقاب دوباره اوج گرفته اســت. 
این گونــه نگاه کردن بــه موضوع، هر تحلیلگــر منصفى را 
به همان نتیجه ای مى رساند که ســتون نویس نیویورک  
تایمــز روایت کــرده اســت. و ســخن پایانــى اینکــه، »این 
انتخابات حّقــًا و انصافًا حماســه بود؛ ایــن انتخاباتى که 
گذشــت، به معنــای واقعى کلمه حماســه ی ایــن مردم 
بود که حماســه آفریدند. خب تاشــهایى انجام میگیرد، 
کاغذ مینویســند، نامه مینویســند، در فضای مجازی، در 
دســتگاه ها حرف میزنند که عظمت این انتخابات را انکار 
کنند؛ فایده ای نــدارد؛ این تــاش بیهوده اســت؛ کار، کار 
بزرگى بــود. تحلیلگرانى که چشمشــان به ایــن انتخابات 

بود، آنها میفهمند چه اّتفاقى افتاد. «    ۱4۰۰/4/7
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شــیعه معتقــد بــه علــى بــن  ابــى طالــب علیه الّســام بایــد 
فــى  »التستوحشــوا  بگیــرد.  درس  حضــرت  آن  شــجاعت  از 
ــة اهلــه«؛ وحشــت نکنیــد. از روگردانــدن و 

ّ
طریق الهــدی لقل

ــمن  ــخر دش ــد. از تمس ــى نکنی ــاس تنهای ــمن احس ــراض دش ِاع
گرانبهایــى  گوهــر  کــه   - شماســت  دســت  در  آنچــه  دربــاره 
اســت - عقیده تــان سســت نشــود. شــما گوهــر گرانبهایــى را 
در مشــت گرفتیــد و کار عظیمــى انجــام دادیــد. گنجــى تمــام 
ــام  ــه اس ــد، ب ــف کردی ــوِر خودتان کش ــل کش ــدنى را در داخ نش
رســیدید، بــه اســتقال و آزادی رســیدید و توانســتید خــود را 
از یــوغ قدرتهــا خــارج کنیــد... شــما امــروز یــک ملــت و دارای 
یــک رأی مهّمیــد. در هــر قضیــه مهــمِّ  دنیــا کــه ملــت ایــران بــا 
آن جــّدًا مخالــف باشــد، آن قضیــه پیــش نمیــرود.    ۱۳74/۱۱/۲۰ 

در مسیر حق، 
وحشت نکنید

خطبه های انقالب  

مشکالت کشور 
نتیجه کار نکردن است

به رسم آیه ها  

دیــن«، بایــد ایــن را جــدی 
ّ
بــه مــا گفتنــد »الّصلــوة عمــود ال

بگیریــم. خیمــه ی دیــن بــا نمــاز برپاســت؛ هــم در دینــداری و 
تدیــن یــک فــرد، هــم در اقامــه ی یــک جامعــه ی دینــى و هــم در 
دینــداری یــک کشــور و یــک مجتمــع. اگــر مــا نتوانیــم کیفیــت 
تأثیــر نمــاز را در ایــن عــرض عریــض و وســیع درســت تشــخیص 
بدهیــم، از کوتاهــى دیــد ماســت... تجربه هــای روزگار نشــان 
ــر  ــه ب ــان و چ ــک انس ــر ی ــر س ــه ب ــاز، چ ــه نم ــى ب ــه بى اعتنای داد ک
ســر جهــاد انســانها میــآورد؛ هــم جهــاد را تعطیــل میکنــد، هــم 
جهــت مبــارزه را از جهــاد بــودن خــارج میکنــد و بــه مبــارزه ی 
بــرای قــدرت و بــرای هــوای نفــس تبدیــل میکنــد. آن چیــزی 
کــه مبــارزه ی یــک انســان و چالــش یــک امــت را رنــگ جهــاد و 
کــه  بــه خداســت،  معنــای جهــاد میبخشــد، همــان توجــه 

قوامــش بــه نمــاز اســت.     ۱۳۸۵/۰۶/۲7

خیمه دینداری فردی و اجتماعی
با نماز برپاست

درس اخالق  

سخن هفته

کــه خودمــان  ایــن اســت  از  ناشــى  مشــکات مــا حقیقتــًا 
ِبمــا  الَبحــِر  َو  الَبــّرِ  ِفــى  الَفســاُد  َظَهــَر  کردیــم:  کم توّجهــى 
یــِدی الّنــاس؛)۱( خــود مــا یــک جاهایــى بى توّجهــى 

َ
َکَســَبت ا

کردیــم، کم توّجهــى کردیــم. مثــًال فــرض کنیــد بــه تولیــد و 
ســرمایه گذاری اهّمّیــت ندادیــم، ناگهــان مواجــه شــدیم بــا 
شکســت کارخانه جــات ِمــن بــاب مثــال. خــب وقتــى انســان 
ــر  ــن تفّک ــر ای ــت. اگ ــهود اس ــردن مش ــه ی کار نک ــد، نتیج کار نکن
ــى و ایــن اعتمــاد 

ّ
و روحیــه ی خوداّتکائــى و اعتمادبه نْفــس مل

ــى  ــای واه ــرود و امیده ــش ب ــاد پی ــى در اقتص ــروی داخل ــه نی ب
ــود  ــف بش ــا ضعی ــد ی ــته باش ــود نداش ــا وج ــرون از مرزه ــه بی ب
ــى افزایــش پیــدا کنــد، بــه نظــر بنــده همــه ی ایــن 

ّ
و اعتمــاد مل

مشــکاتى کــه امــروز در اقتصــاد وجــود دارد قابــل رفــع و 
برطــرف کــردن اســت.     99/4/۲۲

۱( سوره روم، آیه ۴۱

داده. ایــن قیــد »رجــال سیاســى و مذهبــى« 
برای چیســت؟ بــرای این اســت کــه در میدان 
سیاســت بتوانــد مصلحــت کشــور را در نظــر 
بگیرد، در میــدان اعتقادات مردم و دین مردم 
هــم بتواند مــردم را هدایت کنــد و کمک کند و 
در هــر دو مــورد خردمندانــه عمــل بکنــد.«    

)۱4۰۰/۳/۱4(

    در انتظاِر دولت اسالمی ...
فــراوان  اختیــارات  و  امکانــات  بــه  نــگاه  بــا 
رئیس جمهور، نقش وی در مسیر رشد و تعالى 
انقاب اســامى در جهت تحقق آرمان ها قابل 
توجه اســت. آرمان و خطى که انقاب اسامى 
دنبــال مى کنــد، رســیدن بــه »تمــدن نویــن 
اســامى« اســت کــه از مســیر تحقــِق »دولت 
اســامى« مى گذرد: »امروز هم کــه بحمداهلل 
نظام اسامى به وجود آمده، تشکیل شده، ما 
منتظریم کــه دولت اســامِى به معنای واقعى 
و ســپس جامعــه  اســامِى به معنــای واقعى 
و ســپس تمــّدن اســامِى به معنــای حقیقــى 

به وجود بیاید.«     )۱۳۸9/۲/۱۸(
اّما سؤال اساســى این است که دولت اسامى 
چیســت؟ و انقــاب اســامى چگونــه و بــا چــه 
فرآینــدی مى خواهــد ایــن آرمــان بلنــد خــود 
را محقــق ســازد؟ شــناخت ایــن مفهــوم مهــم 
اســت که »آنچه مــا به عنوان دولت اســامى و 
حکومت اســامى بایســتى به طور دائم در نظر 
داشته باشیم این است که باید حکومت علوی 
را معیــار خودمــان قرار بدهیــم، خودمــان را با 
حکومت علوی بسنجیم؛ هر مقداری که بین ما 
و آن حکومت فاصله اســت، آن را عقب ماندگى 
در  عمــده  شــاخص   ... بیاوریــم  به حســاب 
حکومــت علــوی، یکــى عدالــت اســت، یکــى 
پارسایى و پاک دامنى است، یکى مردمى بودن 

و با مردم بودن است.«     )۱۳97/۶/7(
در تشکیل دولت اســامى که دولتى بر اساس 
الگوها و معیارهای کامًال اسامى است، توجه 
بــه »مــردم« و خدمت بــه آنان نقش اساســى 
دارد: »گفتمــان اصلى دولت اســامى خدمت 
است؛ اصًال فلســفه ی وجود ما جز این نیست؛ 
مــا آمده ایــم خدمــت کنیــم بــه مــردم و هیــچ 
چیــز نباید مــا را از ایــن وظیفــه غافل کنــد.«     
)۱۳9۲/۶/۶( امروز  انقاب اسامى ایران در گام 
دوم خود در بســتر تکامل قرار گرفتــه و تحقق 
دولت سازی اســامى نیازمند اقدامات تحولى 
است: »تحّول الزم است و نیاز امروز ما است.«   
  )۱4۰۰/۲/۲۱( و »راه ایجاد تحّول عبارت است 
از تشکیل یک دولت معتقد به تحّول و معتقد 

به عنصر تحّول آفرین.«     )۱4۰۰/۲/۲۱(

    همدلی و همکاری برای تحول آفرینی
تنــّوع  بــا  نامزدهــا  رقابــت  انتخابــات فصــل 
ســلیقه های گوناگون اســت که در یــک نظام 
مــردم ســاالر دینــى، اختــاف نظرهــا پــس از 
انتخابات، بــه عرصه همــکاری و تعامل مبدل 
مى شــود: »بعد از انتخابــات و پیــروزی نامزد 
مــورد قبول مــردم بــا رأی خوب و درصــد باال، 
برخورد مسئوالن کشــور، برخورد خوبى بود؛ 

ایــن نشــان طمأنینــه و آرامش روحــى الزم در 
کشــور اســت. اینکه مســئولین درجــه ی اّول 
و طــراز اّول کشــور بیاینــد بــا رئیس جمهــور 
منتخــب ماقــات کننــد و دیــدار کننــد و حرف 
بزننــد و اظهارنظــر کننــد، تبــادل نظــر کننــد، 
کار خیلــى خوبى اســت؛ اینکــه نامزدهایى که 
رأی نیاوردند بــه نامزدی کــه رأی آورده تبریک 
بگوینــد و اظهــار عاقــه و ارادت بکننــد، کار 
خیلــى خوبى اســت؛ ایــن هم جــزو ِنَعــم الهى 

است. «     ) ۱4۰۰/4/7(
و  همدلــى  بــدون  دولــت  تحول آفرینــى  اّمــا 
کمــک مــردم امکان پذیــر نیســت: »هرچه بین 
ــت و دولــت صمیمّیــت بیشــتر و همــکاری 

ّ
مل

بیشــتر و همدلــى بیشــتری باشــد، کارهــا بهتر 
پیــش خواهــد رفــت.«     )۱۳94/۱/۱( همدلى، 
هم زبانــى و همــکاری دولــت و ملــت مى تواند 
ت و دولت 

ّ
مسیرهای سخت را آســان کند: »مل

باید همــدل و هم زبــان باشــند؛ ایــن را یادتان 
نرود. همــه باید کار کنند و بــه دولت باید کمک 
کنند. اگر راهنمایــى ای هم دارنــد، راهنمایى را 
به دولت بکننــد. باید به دولت کمــک کنند.«     
)۱۳9۵/۱/۱( بدون شک: »وقتى که دولت و یک 
مجموعه  خدمتگزار از پشــتیبانى های مردمى 
مطمئــن هســتند، آن وقت بــا خیــال راحت به 
اداره ی کشــور مى پردازند و مشکات را برطرف 
مى کنند و اقدام هــای الزم را انجام مى دهند.«   

)۱۳77/7/۲9(  
البتــه باید بــه این نکتــه  مهم هم توجه داشــت 
کــه: »رئیس جمهــور منتخــب، رئیس جمهــور 
همه   ملت است. همه باید برای دست یافتن به 
آرمان هــای بزرگى که رئیس جمهــور و همکاران 
وی در دولت، متعهد و مســئول تحقق آنند، به 
آنان کمک و بــا آنان همــکاری صمیمانه کنند.«  
   )۱۳9۲/۳/۲۵( »از هــر جناحــى مى خواهــد 
باشــد؛ کمک به دولت، کمک به کشــور است.«   
  )۱۳۸۵/7/۱7( لذا: »دولت ها در نظام اسامى 
باید مــورد حمایت مــردم قــرار بگیرنــد؛ حّتى از 
ســوی آن کســانى که به این شــخص خاص در 
دولــت رأی ندادنــد هم بایــد مورد پشــتیبانى و 
حمایــت قــرار بگیرنــد؛ این حــرِف حقیقــى و لّب 
ــى در کشــور 

ّ
معنــای انســجام اجتماعــى و مل

اســامى مــا اســت.«     )۱۳94/۱/۱( همــه بایــد 
بدانیــم کــه: »شــرط مهــم موفقیتهــای آینده، 
وحــدت کلمــه و تــاش پرحوصلــه و اعتمــاد 
به وعــده الهــى اســت و در ایــن صــورت تحقق 
آرمان هــای نظــام اســامى قطعــى اســت.«     

)۱۳۸۵/۱۲/۱(
نکته  پایانى اینکه نظام مردم ساالری دینى یک 
نظام تعاملى و دوجانبه بین ملت و مسئوالن 
اســت. حضــور ملــت در انتخابــات و رأی دادن 
بخشــى از موضــوع اســت و بخش مهــم دیگر 
هــم کار و خدمــِت همه جانبــه  و مســئوالنه  
منتخبین و پاســخ گویى آن ها در پیشگاه ملت 
اســت. بــر همیــن اســاس: »مســئوالن باالی 
کشــور و بخش های مختلــف، بایــد بزرگ ترین 
مظهر تقوایشــان این باشــد که آن مسئولیتى 
را که بر حســب قانــون بر عهــده گرفته انــد، به 
بهترین وجه و بدون هیچ نقصــى ادا کنند.«     

)۱۳97/۳/۲(

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــابــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

اگر یک کشور بخواهد یک کشـــور سالمى باشد، 
باید بین دســـتگاه حاکمه با ملت تفاهم باشـــد. 
مع األسف در رژیمهای شاهنشاهى، و بخصوص 
در رژیـــم اخیـــر، آن معنـــا عکـــس بـــود... در رژیم 
اسامى شاید در رأس برنامه همین تفاهم مابین 
دولت و ملت باشد. یعنى نه دولت خودش را جدا 
مى داند که بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید 
بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند؛ و نه مردم در صدد 
این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار کنند 
از مقررات دولتى. اســـام وضعش از اول اینطور 
بوده است که آن حاکمش که رأس بوده است، در 
زندگى، در معاشرت با مردم یا پایین تر بوده است، 

یا همان جور...    ۱۳۵۸/۰۳/۳۰

کالم امام  

کشور سالم 
در گـرو تفاهــم 

دولت و ملت است

مراد از همکاری زن و شـــوهر، همـــکارِی روحى 
اســـت. اینکه زن ضرورت های مـــرد را درک کند، 
فشـــار اخاقـــى روی او وارد نیـــاورد. کاری نکند 
کـــه او در امر زندگى مســـتأصل شـــود و خدای 
نکرده به راههای نادرســـت متوّســـل بشود. او 
را به ایستادگى و مقاومت در میدانهای زندگى 
تشـــویق کند و تحریص نماید. اگـــر چنانچه کار 
او مســـتلزم این اســـت که یک مقداری به وضع 
خانوادگى مثًال رســـیدگى کافى نداشته باشد، 
این را به ُرخ او نکشـــد، اینها مهم است. از طرف 
مرد هم وظیفه اســـت که ضرورتهای زن را درک 
کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به حال او 

غافل نباشد.     ۱۳7۵/۲/۱۰

  الگوی اســــامى برای نظام ســــازی و جامعه سازی 
یک الگویى اســــت مرّکب از ایمان و علم و عدل؛ این 
سه عنصر اصلى اســــت... ما البّته در هر سه بخش 
عقبیم. تحّرک ما تحّرک مناسب و شایسته ای نبوده 
اّما الگو این اســــت که انســــان این را در شعارها، در 
اظهارها، در جهت گیری هــــا، در حرکتهایى که در این 
4۱ ســــال در جمهوری اســــامى صورت گرفته، در 
شخصّیت ســــازی هایى که صورت گرفته، میتواند 
مشــــاهده بکند؛ نمونه هایش شــــهدای بزرگ ما 
هستند، نمونه اش شــــهید بهشتى و شهید رجائى 
و شهید باهنر و شــــهید مطّهری و تا این آخر شهید 
قاسم سلیمانى اســــت؛ الگوی اسامى این است. 
شــــما با عملکرد خودتان میتوانید ایــــن الگو را در 
چشــــم مردم جهان شــــیرین کنید و تبلیغ کنید آن 
را. خدمت در جمهوری اســــامى اینطور اســــت.     

99/۶/۲

مفهوم »همکاری« در زندگی 
مشترک چیست؟

الگوی اسالمی برای نظام سازی

خانواده ایرانی  

دولت جوان حزب اللهی  

ســـؤال: هزینه هـــای نگهـــداری والدیـــن بـــه 
عهده چه کســـی اســـت؟ پســـران یا دختران؟ 
اگـــر والدیـــن خـــود درآمـــد داشـــته باشـــند، 

نگهداریشان به عهده چه کسی است؟
جواب: اگر پـــدر یا مـــادر درآمد کافى داشـــته 
باشد، مخارج زندگى او بر عهده کسى نیست، 
در غیر این صـــورت بر عهـــده فرزنـــدانـ  دختر 
و پســـرـ  اســـت و ترجیحى بین فرزندان وجود 
ندارد و باید به گونـــه ای رفتار نمود که موجب 

ایذاء یا هتک حرمت آنها نشود.

هزینه زندگی والدین

احکام  

مناسبت  

حزب اهلل این است  

دســتور  بــه  عمــل  واقــع،  در  ایــن  و  بدهنــد.  انجــام  را  بزرگــى  کارهــای  توانســتند  مــا  ح 
ّ
مســل نیروهــای 

ــة؛ بعــد: َو  ِعّیَ الُجنــوُد ِبــِاذِن اهلِل ُحصــوُن الّرَ
َ

امیرالمؤمنین؟ع؟اســت کــه در فرمــان معــروف بــه مالــک اشــتر فرمــود: ف
ــى کشــور هســتند و چقــدر افتخارآمیز اســت که یــک کشــوری بتواند 

ّ
ح مایــه ی امنّیــت مل

ّ
ُســُبل ااَلمــن؛ نیروهــای مســل

ــى خــودش را بــه وســیله ی عناصــر و فرزنــدان خــودش تأ میــن کنــد و منتظــر دیگــران نباشــد.     ۱۳99/۱۱/۱9
ّ
امنّیــت مل

این اّیام مقارن اســـت با اّیام متبّرک ماه ذی قعده 
... برکات ماه ذی قعده برکات فراوانى اســـت. ماه 
مبارک ذی قعده، اّوِل ماه های حرام است؛ یازدهم 
این ماه والدت مبارک حضـــرت ثامن الحجج )علیه 
آالف الّتحّیـــة و الّثنـــاء( و دهـــه ی کرامـــت اســـت؛ 
روز بیست وســـّوم این مـــاه روز زیارتـــى مخصوص 
حضـــرت ثامن الحجـــج )علیـــه الّصاة و الّســـام( 
اســـت؛ روز بیســـت وپنجم این ماه روز دحواالرض 
اســـت که روز بـــا برکتى اســـت؛ شـــب نیمـــه ی ماه 
ذی قعده از شبهای متبّرک ســـال است که اعمالى 
دارد؛ روزهای یکشنبه ی ماه ذی قعده اّیام توبه و 
انابه اســـت و عملى دارد که مرحـــوم عارف بزرگوار 

حاج میرزا جـــواد آقـــای ملکـــى در المراقبات نقل 
میکند از رسول مکّرم اسام که خطاب به اصحاب 
خود فرمود: کداِم از شـــماها مایلیـــد توبه کنید؟ 
همه گفتنـــد مـــا میخواهیم توبـــه کنیـــم -ظاهرًا 
ماه ذی قعده بوده اســـت- طبق ایـــن نقل و این 
روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشـــنبه ی 
این ماه این نماز را -یک نمـــازی با یک خصوصّیتى 
در مراقبات ایشـــان ذکـــر میکنند- انجـــام بدهید. 
غرض، اّیام در ماه ذی قعده که اّول ماه های حرام 
اســـت در این ســـه ماه متوالى، اّیام و لیالى مبارک 
و متبّرکى اســـت، پـــر از برکات اســـت؛ بایـــد از اینها 

استفاده کرد.      ۱۳94/۰۶/۱۸

یک قلم از حقوق عاّمه همین مســــئله ی امر به 
معروف و نهى از منکر است. البّته متأّسفانه این 
واجب آن  چنان که باید و شــــاید در جامعه ی ما 
جاری نیست اّما گوشه و کنار هستند کسانى که 
آمر به معروف و ناهى از منکرند؛ اینها را نباید تنها 
گذاشت، باید از اینها حمایت کرد. البّته بنده هم 
میدانم که بعضى هســــتند به نام امر به معروف 
و نهى از منکر بى خودی هیاهو میکنند و مقاصد 
دیگری را دنبال میکنند، خیلى خب، تشــــخیص 
بین آمر به معروف و ناهــــى از منکر واقعى و غیر 
واقعى هم باز با چه کســــى اســــت؟ باز با قّوه ی 
قضائّیه است دیگر؛ باید ]کار[ آن کسى را که واقعًا 
میفهمید آمر بــــه معروف و ناهى از منکر اســــت 

دنبال کنید.      ۱4۰۰/4/7

نیروهای مسلح دژ مردم هستند

لزوم استفاده از فرصت های عبادی ماه ذی القعده

آمر به معروف و ناهی از 
منکر را نباید تنها گذاشت

عکس نوشت  

تصویری از حضور فرمانده کل قوا در حاشیه مراسم نظامی مشترک نیروهای مسلح در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه. ۱۸/ ۰۴/ ۱3۸3


