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نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 300     |     هفتـه سـوم مـرداد 1400     |     

خاصیـــت طبیعـــی شـــهادت، ایجـــاد برکـــت و تـــداوم و گشـــایش در حرکـــت بـــه ســـمت تعالـــی و کمـــال اســـت. اینکـــه خداونـــد متعـــال در قـــرآن 
ــد؛  ــد شـ ــع نخواهـ ــهید ضایـ ــون شـ ــه خـ ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــن بـ ــر - ایـ ــر و حاضـ ــاهد، ناظـ ــی شـ ــهید یعنـ ــد - شـ ــی میکنـ ــده معرفـ ــهید را زنـ شـ

ــت.      ۱۳۸۹/۰۴/۰۷  ــد بسـ ــر نخواهـ ــت بـ ــردم رخـ ــان مـ ــت، از میـ ــای اوسـ ــای او و آرزوهـ ــان آرمانهـ ــور همـ ــه تبلـ ــهید کـ ــخصیت شـ شـ
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نظام پهلوی از فرا رسیدن محرم وحشت داشت

روایت تاریخی      |    4  

خطبه های انقالب      |     3  

عمل به مبانی امام خمینی مایه عزت و اقتدار نظام اسالمی است

سخن    به سوی دولت مردمی
»یــک توصیــه بــه رئیس جمهــور محتــرم هفتـه

ایشــان  شــعارهای  در  کــه  اســت  ایــن 
مــردم  از  و  بــودن  مردمــی  مســئله ی 
ــن را از  ــده؛ ای ــرار ش ــودن تک ــردم ب ــان م ــنیدن و در می ش
دســت ندهنــد؛ ایــن چیــز بســیار مهّمــی اســت. »دولــت 
مردمــی« را کــه شــعار ایشــان بــود، در واقعّیــت محّقــق 
کننــد و بــه معنــای واقعــی کلمــه بــا مــردم، در کنــار 

مــردم، در میــان مــردم باشــند.«      ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

ایـن بخشـی از سـخنان رهبـر انقـاب اسـامی خطـاب بـه 
سـیزدهمین رئیـس جمهـور محترم نظام اسـامی اسـت 
کـه حـاوی توصیـه ی مهـم »مردمـی بـودن« و تحقـِق 
»دولـت مردمـی« اسـت. توصیـه ای کـه ذیـل آن مـوارد 
مهمـی چـون: »مظهـر وفاق بـودن و تضعیـف تغایرهای 
موهـوم«، »گفتگـوی صادقانـه بـا مـردم«، »شـناخِت 
ظرفّیتهـا و اسـتفاده از آنهـا بـرای غلبـه بـر مشـکات« و 
»مبـارزه بـا فسـاد« از سـوی ایشـان مـورد توجـه و تأکیـد 

قـرار گرفـت.

امـــا اهمیـــت و شـــاخص های اساســـی مردمـــی بودن 
دولتمـــردان در نظـــام اســـامی کـــدام اســـت؟ چـــه 
شـــخصیت های به عنـــوان الگوهـــای مردمـــی بـــودن 
می تواند مورد توجه و تأسی قرار بگیرند؟ اثرات مردمی 

بودن چیست؟

    با مردم، مثِل مردم
از  باالتـر  ارزشـی  بـودن،  »مردمـی  اسـامی  نـگاه  در 

مـردم  وسـیله  بـه  شـدن  انتخـاب 

اطالع نگاشت     |     ۲  

مروری بر مهم ترین توصیه های رهبرانقالب به مداحان؛

میان داری با میان داری با شور و شعور حسینیشور و شعور حسینی

ادامهدرصفحه3

با مردم و دربا مردم و درمیان مردممیان مردم باشید باشید
نگاهی به توصیه کلیدی رهبر انقالب به رئیس جمهور محترمنگاهی به توصیه کلیدی رهبر انقالب به رئیس جمهور محترم

فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سیدالشهداء � را تسلیت عرض می کنیم

��



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

مروریبرمهمترینتوصیههایرهبرانقالببهمداحان؛

ــان در  ــد. ایشـ ــردم میداننـ ــان مـ ــاال در میـ ــی بـ ــوذ اجتماعـ ــرد و دارای نفـ ــه فـ ــر بـ ــده ای منحصـ ــی« را پدیـ ــه ای »مداحـ ــت اهلل خامنـ ــرت آیـ حضـ
ـــزاداری  ـــام ع ـــتانه ی ای ـــزب اهلل در آس ـــط ح ـــه خ ـــد ک ـــرح کرده ان ـــت داری مط ـــی و آداب هیئ ـــرفت مداح ـــرای پیش ـــی را ب ـــف توصیه های ـــات مختل بیان

ــد. ــرور می کنـ ــت مـ ــن اطالع نگاشـ ــا را در ایـ ــده ای از آنهـ ــهیدان گزیـ ــاالر شـ سـ

ی با شور و شعور حسینی میان دار

اطالع نگاشت

ارتباطهیئتومردم
رانگهدارید
92/8/20    

هیئتهانباید
سکوالرباشند

92/8/20    

درمراسممذهبیو
عرا مداحیحدودشر

رعایتکنید    93/1/31

فکرانقالبوامامخمینی� 
درهیئتهاحضورداشته

باشد   92/8/20

گفتمانهایموردنیازهر
زمانرادرجامعهبهوجود

بیاورید   95/12/29

مردمراباوظایف
دینیشانآشناکنید

  95/12/29  

افکاروجهتگیریهای
ائمهرادرجامعهگسترش

بدهید  95/12/29

درنوحههاازمضامین
اسالمیوانقالبیاستفاده

کنید    ۹۲/۸/۲۰

درهیئتهابهقرآنتوجه
کنید

۹۲/۸/۲۰     

بصیرتبخشیکنیداما
تعرضوبدگوئینکنید

90/3/3     

فضاىامیدوخوشبینی
رادرمخاطببهوجود

آورید    92/2/11

مباحثکاربردیزندگی
ائمه�رابیانکنید

 95/1/11   

قالبمداحیوهیئت
راحفظکنید
99/11/15   

ادباسالمیرادر
جامعهگسترشدهید

99/11/15   

سبکزندگیاسالمیدر
مداحیهاوشعرهاگفته

شود   98/11/26

محبتومعرفتخودبه
اهلبیت�رازیادکنید

 69/10/17  

شعرومحتوایمداحی
متقنباشد
99/11/15   

اززبانحالهایمناسببرای
بیانعظمتهایروحیاهلبیت

استفادهکنید   90/3/25

ازخرافهگراییومشکل
تراشیدرعقایدجوانها
اجتنابکنید  94/1/20 

اختالفاتمذهبیو
طایفهاىراکمرنگکنید

92/2/11   

جوانهارابهانسانهای
کارآمدوباعزمتبدیلکنید

95/1/11   

ازآهنگسنگینومتین
استفادهکنید

89/3/13   

مراقباخالق،پاکیزبانو
پاکیدامانخودباشید

92/2/11   

شیوهنامههایبهداشتی
رادرهیئتهامراعات

کنید    1400/5/1



3         سـال ششـم،  شـماره 300                 هفتـه سـوم مـرداد  1400      

جمهوری اســامی آن وقتی واقعًا جمهوری اســامی اســت 
که بــا مبانی مســتحکم امام، همــان چیزهائی کــه در دوران 
حیات مبارک امام مطرح بود، شــعار بود، بجد دنبال میشــد 
پیش برود. هر جا ما با آن شــعارها پیش رفتیم پیشرفت با ما 
بوده اســت، پیروزی با ما بوده اســت، عزت با ما بوده اســت، 
منفعــت دنیائی هــم با ما بوده اســت؛ هــر جا از آن شــعارها 
عقب     نشــینی کردیــم و کوتــاه آمدیــم، بــه دشــمن میــدان 
دادیــم، ضعــف پیــدا کردیــم، عقبگــرد پیــدا کردیم، عــزت به 
دست نیامده اســت، دشمن جریتر شده اســت، پیشتر آمده 
اســت؛ از لحاظ مادی هــم ضرر کردیــم... نظام اســامی باید 
به معنای واقعی کلمه، اســامی باشــد و روزبه     روز به مبانی 
اســام نزدیکتر شــود؛ این اســت که گره     های فروبســته را باز 
میکنــد... مشــکات را حــل میکند، این اســت که بــه جامعه 

عزت و اقتدار میدهد.        ۱۳۸۸/۰۶/۲۰

عمل به مبانی امام خمینی مایه عزت و 
اقتدار نظام اسالمی است 

خطبه های انقالب  

 هدف امام حسین�
 مبارزه با قدرت های طاغوتی بود 

به رسم آیه ها  

در مســائل معنــوی، اگر انســان عبــادات زیادی انجــام دهد 
امــا مرتبًا میکــروب گنــاه را در کالبــد روح خــود وارد کنــد، اثر 
عباداتــش خنثــی می شــود. ولــی اگــر آئینــه قلــب خــود را با 
گناه تیــره نکند فطــرت الهیش او را به رشــد و کمــال هدایت 
می نمایــد. پس تــرک گنــاه اهــم از فعل عبــادت اســت و لذا 
شــیطان بیشــتر انســان را به گنــاه وسوســه می کند تــا ترک 
عبادت، چون وقتی گناه بر آدمی سیطره پیدا کرد عبادات او 

موجب تقّرب وی نخواهد شد.        ۱۳۷۸/۱۰/۲۷

ترک گناه مهم تر از عبادت است

درس اخالق  

سخن هفتـه

انبیـــاء نجات دهنـــدگان انســـانند؛ لـــذا در قـــرآن، یـــک هـــدف 
بـــزرگ نبوتهـــا و رســـالتها، اقامـــه ی عـــدل معرفـــی شـــده 
ـــاب  ـــم الکت ـــا معه ـــات و أنزلن ـــلنا بالبّین ـــلنا رس ـــد ارس ـــت: »لق اس
امـــام  حرکـــت  بالقســـط«)۱(...  الّنـــاس  لیقـــوم  المیـــزان  و 
ـــون  ـــی کان ـــر کس ـــود: اگ ـــود. فرم ـــی ب ـــن حرکت ـــین�، چنی حس
فســـاد و ظلـــم را ببینـــد و بی تفـــاوت بنشـــیند، در نـــزد خـــدای 
متعـــال بـــا او هم سرنوشـــت اســـت.)۲( فرمـــود: مـــن بـــرای 
گردنکشـــی و تفرعـــن حرکـــت نکـــردم. دعـــوت مـــردم عـــراق از 
ـــد؛  ـــت کن ـــرود و حکوم ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــرای ای ـــین � ب ـــام حس ام
امـــام هـــم بـــه همیـــن دعـــوت پاســـخ دادنـــد. یعنـــی چنیـــن 
ـــام  ـــود، ام ـــت نب ـــر حکوم ـــه فک ـــین � ب ـــام حس ـــه ام ـــت ک نیس
حســـین � بـــه فکـــر ســـرکوب کـــردن قدرتهـــای طاغوتـــی 
بـــود؛ چـــه بـــا گرفتـــن حکومـــت و چـــه بـــا شـــهادت و دادن 

خـــون.        ۸۰/۱۲/۲۷
1(سورهحدید،آیه25

2(بحاراألنوار،ج۴۴،ص381.

اسـت. بعضـی افـراد ممکـن اسـت در یـک نظـام 
دمکراتیـک، بـه شـکل دمکراتیـک هـم انتخـاب 
شـوند، امـا بـا مـردم رابطـه ای نداشـته باشـند. 
اینهـا مردمـی نیسـتند.«       ۱۳۷۹/۰۲/۰۱ »مثـل 
موضوعیـت  اینجـا  در  کـردن«  زندگـی  مـردم 
دارد: »مردمـی بـودن بـه اّدعاکـردن نیسـت. بـا 
مـردم، بـا زندگـِی مـردم کنـار بیاییـم، مثـل مـردم 
زندگـی کنیـم، بـا طبقـات مختلـف مـردم انـس 
اسـت.«    بـودن  مردمـی  معنـای  ایـن،  بگیریـم. 
   ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ و براسـاس تعالیـم اسـام »مـا 
]مسـئوالن[ نوکـر و خدمتگـزار مـردم هسـتیم. 
ایـن  ایـن اسـت. اسـام  آبـروی مـا بـه  اعتبـار و 
بـه  حّقـی  مـا  اسـت.  کـرده  معّیـن  مـا  بـرای  را 
گـردن مـردم نداریـم؛ مـردم بـه گـردن مـا حـق 
دارنـد.«       ۱۱/۱۵ /۱۳۸۲لـذا امتیـاز دولت هـا بـه 
مردمـی بـودن آنهاسـت. وقتـی از دولـت جـوان 
و  اولیـن  می شـود،  گفتـه  سـخن  حزب اللهـی 
مهمتریـن ویژگـی ایـن دولـت انقابـی »پایبندی 
بـه ارزشـهای مبنائـی و اساسـی اسـام اسـت.«   
دیگـر،  مهـم  مؤلفـه ی      ۱۳۹۵/۰۳/۱۴و 
اسـت.«       مـردم  بـودن  »محـور  بـه  اعتقـاد 

۱۳۹۵/۰۳/۱۴
از ســـوی دیگـــر برای ســـنجِش مردمـــی بودن، 
شـــاخص هایی وجود دارد. اولین شاخص این 
اســـت که مســـئول کشـــور، »خودش را دارای 
شـــأن و روحیه ی خدمتگزاری به مـــردم بداند؛ 
نگاه، از بـــاال نباشـــد... خیلی از این مـــردم از ما 

باالتر هم هستند.«      ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
دومیـــن شـــاخص »اعتقـــاد بـــه اراده ی مردم 
بـــا تمرکزهـــای  و نیـــروی مـــردم، و مخالفـــت 
دولتـــی... در مســـائل اقتصـــادی، تکیـــه ی بـــه 
مردم؛ در مســـائل نظامی، تکیه ی به مردم؛ در 
مسائل ســـازندگِی کشـــور، تکیه ی به مردم«     
 ۱۳۹۴/۰۳/۱۴اســـت. مســـئله ای که بـــه نوبه ی 
خود راه غلبه بر مشـــکات هم هســـت: »بدون 
تردیـــد ظرفّیتها میتواند بر مشـــکات غلبه کند، 
به شـــرط اینکه این ظرفّیتها درســـت شـــناخته 

بشود، به کار گرفته بشود.«      ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
ســـومین شـــاخص، »روحّیـــه ی مردمـــی بودن 
و انس با مردم، تمـــاس با مـــردم، از نزدیک پای 
صحبت مـــردم نشســـتن؛ راه هایی باز کـــردن... 
برای تمـــاس با متـــن زندگـــی مـــردم... رفتن به 
خانه ی مردم، رفتن منزل شهدا«      ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 
اســـت. با این نـــگاه، مردمی بودن »بـــه معنای 
حضور در بیـــن مـــردم اســـت.«    ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
بر این اســـاس »گفتگـــوی صادقانه ی بـــا مردم 
هم یکی از کارهایی اســـت که بـــه مردمی بودن 
کمک میکند.«     ۱۴۰۰/۰۵/۱۲این جهت گیری در 
عرصه های مختلف از جمله »مدیریت اقتصادی 
کشـــور« هم معنای خاص خـــود را پیدا می کند: 
»مثًال فرض کنید شـــما میروید فـــان کارخانه را 
افتتاح میکنید، این کافی نیســـت. اینی که شما 
بروید فرض کنیـــد حاال فان کارخانـــه را در فان 
نقطه ی کشـــور، یک نـــواری را مثًال قیچـــی کنید 
این کافی نیســـت... بروید با کارگر تماس بگیرید، 
بروید پـــای کـــوره، برویـــد نمیدانـــم محصول را 
تماشـــا کنید، بروید جاهـــای، انبارهـــا را ببینید، 

بروید با کارگرهـــا، مجموع کارگرها حـــرف بزنید، 
وارد کار بشوید.«      ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

چهارمیـــن شـــاخص، عمل کـــردن به ســـیره ی 
پیامبر )ص( و ائمه )ع( اســـت در زمینه ی توجه 
به محرومیـــن و مســـتضعفین جامعه اســـت: 
»سیره ی پیغمبر این اســـت که با فقرا و با ضعفا 
و مانند اینهـــا کنار می آمد. به شـــئون ظاهری و 
آن چیزهایی که به حســـب ظاهر موجب جال و 
شـــوکت و این چیزها اســـت، اهّمّیتی نمیداد.«    

۱۳۹۸/۱۰/۰۳  

    مثل رجائی و باهنر 
یک نمونه ی آرمانی از مردمی بودن، شخصیت 
حضـــرت امـــام� در جایـــگاه رهبـــری انقاب 
است. یکی از اصول امام خمینی� »مردمی 
بـــودن و غیـــر اشـــرافی بـــودن حکمرانـــان و 
زمامـــداران«     ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ اســـت. در رفتـــار 
و ســـلوک سیاســـی هم »امام به مردم اعتماد 
داشـــت، مردم به امـــام اعتماد داشـــتند؛ امام 
مردم را دوســـت داشـــت، مردم امام را دوست 
داشـــتند.«      ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ همچنین شهیدان 
رجائـــی و باهنـــر کـــه »حقـــًا نمـــاد دولتمردان 
متعهـــد و پایبند و مـــردان جمهوری اســـامی 
بودنـــد.«      ۱۳۸۴/۰۶/۰۸ اینچنیـــن بودنـــد. 
ویژگی اصلی آنها این بود که »دلسوز و مردمی 
بودنـــد.«       ۱۳۶۹/۰۶/۰۱و بـــه عامـــه ی مردم 
توجه داشـــتند: »همان چیزی که در آن فرمان 
معـــروف امیرالمؤمنین� به مالک اشـــتر بود 
که به عاّمـــه ی مردم و بـــه توده هـــای مردم رو 
بیـــاور و آنها را بطلـــب... دنبال خـــواّص مردم و 

گروه ها و قشرهای ویژه نرو.«      ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ 
در چنیـــن چارچوبـــی، اولین اثـــر مردمی بودن 
»غافل نشـــدن از حال و روز جامعه« است. این 
حالت »]روحّیه ی[ شـــناخت مردم را در انســـان 
حفظ میکند و نگـــه میدارد. وقتی این نباشـــد، 
انســـان از حال جامعه غافل میشود و همیشه 
ّیـــات اســـت .«       ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ از 

ّ
نگاهش بـــه کل

ســـوی دیگر »هر کس بیشـــتر به مـــردم نزدیک 
باشـــد، بیشـــتر احساســـات مردم را درک کند و 
بیشـــتر با مردم احســـاس و ابراز همدردی کند، 
مردم به او عاقه بیشتری نشـــان میدهند.«      
  ۱۳۷۹/۰۲/۰۱لـــذا وقتی رئیـــس جمهور، مردمی 
بود، مـــردم نیز بـــه او اعتماد و عاقـــه خواهند 

داشت.

    »اشرافیگری« ضد مردمی بودن است
مردمی بودن یعنی »خوی اشـــرافیگری، خوی 
جدائـــی از مـــردم، خـــوی بی اعتنائـــی و تحقیـــر 
مردم در آنها نباشد.«     ۱۳۸۸/۰۷/۱۵در مقابل 
ویژگی مثبـــِت مردمـــی بـــودن، ویژگـــی منفی 
خودبرتربینـــی، اشـــرافی گری و دوری از مـــردم 
اســـت. به همیـــن دلیل »آفـــت مســـئولیت در 
یک نظامی که متکـــی به آراء مـــردم و متکی به 
ایمان مردم اســـت، این است که مســـئولین... 
در هوس زندگی اشـــرافیگری، به این در و آن در 
بزنند.«       ۱۳۹۰/۰۳/۱۴»اشـــرافیگرى براى یك 
کشور آفت است؛ اشـــرافی گرِى مسئوالن، آفت 

مضاعف است.«      ۱۳۷۸/۰۹/۰۱

صفحه1 ادامهاز
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)دفترحفـــظونشـــرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنـــهای(

جـامـــعـه نـشـــریه
مـؤمــنوانـقــالبــی

مهمترین وظیفه ی مســــؤوالن کشــــور این اســــت که 
در جامعه عدالت را معنا ببخشــــند تا مــــردم عدالت را 
احساس کنند؛ عدالت در قانون، عدالت در قضا، عدالت 
در تقسیم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداریها و 
دسترســــیهای همه ی افراد به امکانات کشور. کشور ما 
امکانات زیادی دارد؛ این امکانات میتواند یک جامعه ی 
مرفه و پیشرفته و توسعه یافته را برای ملت ایران ایجاد 
کند؛ منتها شرط اصلی این است که در استفاده ی از این 
منابع، عدالت رعایت شود. نظام جمهوری اسامی پرچم 
عدالت را بلند کرده است؛ مردم هم مجذوب همین شعاِر 
بسیار مهم و اساسی هســــتند. نظام جمهوری اسامی 
موظف اســــت در همه ی مراحل عدالت را تأمین کند و 
مردم نقاط مختلف کشور و قشرهای گوناگون جامعه 
را از منابع حیاتی کشور برخوردار ســــازد. این، وظیفه ی 

اساسی است.       ۱۳۸۴/۰۲/۱۸

ترس از حادثه عاشــــورا و شــــهدای آن، از زمان خلفای 
بنی امّیه شــــروع شــــده و تا زمان ما ادامه یافته است 
و شــــما یک نمونه اش را در دوران انقــــاب خودمان 
دیدید. وقتی که محّرم از راه میرسید، نظاِم مرتجِع کافِر 
فاسِق فاسِد پهلوی، میدید دیگر دستش بسته است و 
نمیتواند علیه مردِم مبارِز عاشورایی، کاری انجام دهد. 
در واقع مسؤولین آن نظام، ناتوانی خود را ناشی از فرا 
رسیدن محّرم میدانســــتند. در گزارشهای برجا مانده 
از آن رژیم منحوس، اشــــارتها، بلکه صراحتهایی وجود 
دارد که نشــــان میدهد آنها با فرارسیدن محّرم، دست 
و پایشان را حسابی گم میکردند. امام بزرگوار ما �، 
آن مرد حکیِم تیزبیِن دین شناِس دنیاشناِس انسان 
شــــناس، خوب فهمید که از این حادثه برای پیشــــبرد 
هدف امام حسین�چگونه باید استفاده کند و کرد.   

۱۳۷۳/۳/۱۷   

وظیفه اساسی مسئوالن
 تامین عدالت در جامعه است 

 نظام پهلوی از فرا رسیدن 
محرم وحشت داشت 

دولت جوان حزب اللهی  

روایت تاریخی  

سؤال: 
یـــاکارگـــردر کســـیکـــهبهعنـــوانکارمنـــد
ازنظامـــی یـــاموسســـهایاعـــم یـــکاداره
آیـــا اســـت اســـتخدامشـــده غیرنظامـــی و
ایـــنفـــردمیتوانـــددرســـاعاتکارآناداره
وموسســـهدریـــکموسســـهدیگـــریکاری
راانجـــامدهـــدواجـــرتدریافـــتنمایـــد،در
ــئول ــازهیمسـ ــااجـ ــابـ ــوازآیـ ــدمجـ ــورتعـ صـ
مربوطـــهجایـــزاســـتوآیـــامســـئولینچنیـــن
خـــود کارکنـــان بـــه میتواننـــد را اجـــازهای
اگـــرمیتواننـــددرچـــهشـــرائطی بدهنـــد،
اســـتعنایـــتفرمـــودهنظـــرمبـــارکخـــودرا

اعـــالمکـــهمـــوردنیـــازاســـت.

جواب:
 اگـــر بعنـــوان مامـــور بـــه خدمـــت در موسســـه 
دیگـــری مشـــغول بـــه کار شـــود و فقـــط از 
یکجـــا حقـــوق بگیـــرد اشـــکال نـــدارد ولـــی 
اســـتفاده از دو حقـــوق و مزایـــا از دو جـــا در 
برابـــر انجـــام خدمـــت در یکجـــا جایـــز نیســـت 
بلکـــه موجـــب ضمـــان اســـت. و مافـــوق فقـــط 
می توانـــد در حـــّد مقـــررات اجـــازه بدهـــد نـــه 

. بیشـــتر

دریافت حقوق
همزمان از ٢محل کار

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحّرکات 
امنّیتی و اقتصادی، تحّرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات 
ط 

ّ
رسانه ای است؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسل

بشوند مبالغ هنگفت هزینه میکنند، کارهای بسیار انجام 
میدهنـــد؛ فکرهـــای بســـیاری  را در مجموعه های فکری 
برای این کار اســـتخدام میکنند تا بتوانند بـــا جنگ روانی، 
با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشـــورها را -از جمله 
بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوء نّیت قدرتهای 
بزرگ است- قبضه کنند و در اختیار بگیرند. در زمینه ی کار 
تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درســـت و تمهیدات رسانه ای 

باید قوی تر و هوشمندانه تر عمل بکنیم.       ۱۴۰۰/۵/۱۲

محـــرم را زنـــده نگه داریـــد. مـــا هـــر چـــه داریـــم از 
ایـــن محـــرم اســـت و از ایـــن مجالـــس. مـــا بایـــد 
بـــه عمـــق ایـــن شـــهادت و تأثیـــر ایـــن شـــهادت 
در عالـــم برســـیم و توجـــه کنیـــم کـــه تأثیـــر او 
ــظ  ــس وعـ ــن مجالـ ــر ایـ ــت. اگـ ــم هسـ ــروز هـ امـ
و خطابـــه و عـــزاداری و اجتماعـــات ســـوگواری 
نبـــود، کشـــور مـــا پیـــروز نمی شـــد. همـــه در 
تحـــت بیـــرق امـــام حســـین�قیام کردنـــد. 
لکـــن در ایـــن اجتماعاتـــی کـــه در محـــرم و صفـــر 
می شـــود، مبلغیـــن عزیـــز بایـــد مســـائل روز 
را، مســـائل سیاســـی و اجتماعـــی و تکلیـــف 
ــور  ــه کشـ ــردم و بـ ــه مـ ــد؛ بـ ــن کننـ ــردم را معّیـ مـ
ـــا  ـــد ت ـــن راه هســـتیم و بای ـــد کـــه مـــا در بی بفهمانن
ـــی  ـــن ترتیب ـــا ای ـــا ب ـــم. م ـــاءاهّلل ، بروی ـــر راه ان  ش آخ
ـــم، آخـــر  کـــه تاکنـــون بـــوده اســـت اگـــر پیـــش بروی
کارمـــان بـــه پیـــروزی مطلـــق می رســـد. لکـــن 

نبایـــد سســـت بشـــویم.      ۱۳۶۱/۰۷/۲۵

یکی از ارکان اقتدار کشــــور، اقتــــدار اقتصادی 
اســــت و در اقتــــدار اقتصادی، یکــــی از عناصر 
تشکیل دهنده ی عمده عبارت است از قدرت 
ی بایســــتی قدرت 

ّ
ــــی؛ یعنی پــــول مل

ّ
پول مل

خرید داشته باشــــد و برای شــــهروندان، برای 
دارندگان آن پــــول، ثــــروت ایجاد بکنــــد. اگر 
چنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، 
بی مباالتی های  نادرســــت،  تصمیم گیری های 
ی 

ّ
گوناگون، به وضعی رســــیدیم کــــه پول مل

همین طور روزبــــه روز تنّزل کــــرد و پایین رفت، 
این عقب رفت است، این پس رفت است. باید 
این را مشــــّخص کنیم و بر اساس این، مطالبه 
تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم. این مطالبه 
میتواند مثًال از دولت باشد، میتواند از مجلس 

باشد.       ۱۳۹۶/۶/۳۰

اگر زن در خانــــواده امنیت روانــــی و اخاقی 
داشته باشد، آسایش و َسَکن داشته باشد، 
حقیقتًا شــــوهر بــــرای او لباس محســــوب 
شــــود - همچنان که او لباس شــــوهر است 
- و همچنان کــــه قرآن خواســــته، موّدت و 
رحمت بین اینها باشــــد، و اگــــر »و لهّن مثل 
ــــذی علیهــــن« در خانواده رعایت شــــود، 

ّ
ال

آنگاه مشکات بیرون خانواده برای زن قابل 
تحمل خواهد شــــد و بر آنها فائق می آید. اگر 
زن در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، 
بتواند مشــــکات خودش را کاهش بدهد، 
باشــــک در عرصــــه ی اجتماع هــــم خواهد 

توانست.    ۹۰/۱۰/۱۴

در حرکت رسانه ای و تبلیغاتی قوی و 
هوشمندانه تر عمل کنیم 

تحت بیرق 
امام حسین�

تا آخر راه به پیش 
برویم

عنصر مهم اقتدار اقتصادی 
قدرت پول ملی است 

مودت میان زن و شوهر
 مشکــالت زن در عرصـــــه

 اجتماع را کاهش می دهد

عکس نوشت  

تصویریازآیتاهللخامنهایدرجمعخبرنگاران،
انتشاربمناسبت1۷مردادروزخبرنگار
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