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شهید حقیقت شگفت آور عالم است  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید احسان قدبیگی 

شهید هفته  
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ادامه در صفحه 3

هشتم مهر 59؛ هشـــت روز از شـــروع تجاوز  گــزارش
زمینـــی ارتش بعـــث بـــه ایران می گذشـــت. هفتـــــه

ماشین جنگی بعثی ها هر جا دشت و صحرا و 
مناطق خالـــی از ســـکنه بود، تخـــت گاز جلو 
آمده بود. هر جا هم اگر ســـکنه ای داشت خورده بود به 
سد مقاومت همین سکنه های ولو معدود؛ در حالی که 
در جنوب خوزســـتان دشمن پشـــت دیوار خرمشهر گیر 
افتاده بود، در مناطـــق میانی تر به صحرا و جـــاده زده و 
خودش را تا چنـــد کیلومتری اهواز رســـانده بـــود. مرکز 
خوزســـتان در معرض سقوط بود. گزارشـــش را به امام 
خمینـــی � داده بودند. واکنش امام � شـــبیه همان 
واکنشـــی بود که هشـــت روز قبل، بعد از شنیدن شروع 

جنگ تحمیلی داده بود. 
آن زمان خطـــاب به مـــردم فرمـــوده بودند: »یـــک دزدی 
آمده اســـت یک ســـنگی انداخته و فـــرار کـــرده. « حاال هم 
بعد از اینکه گزارش احتمال سقوط اهواز را به اطالع امام 
� رسانده بودند چیزی شـــبیه همان رفتار را انجام داده 
بودند: »مگـــر جوانان اهـــواز مرده انـــد؟!« همین جمله 
پرونده ســـقوط احتمالـــی اهواز را بســـت. پیـــام به گوش 
اهوازی ها رســـیده بود. تا آخـــر جنگ،دیگر خبـــری از خطر 
ســـقوط اهواز نبود. باور امام � به خدا و در ادامه هم به 
مردمی که ولو دستشـــان خالی از ســـالح بود آن قدر بود 
که چنین نگرانی هایی به خود راه ندهـــد.  این روحیه امام 
البته از ســـر تصادف یا ناچـــاری نبود. باور ایشـــان این بود 
که می توان بـــا اتکا به اراده مردم مســـلمان در جهت قیام 
برای خدا قدم برداشـــت و کار را جلو برد: »سه باور در امام 
بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت، 
شجاعت و اســـتقامت می داد؛ باور به خدا، باور به مردم و 
باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، 
در همه  حرکت هـــای امام، خود را به معنـــای واقعی کلمه 
نشـــان داد. امام با دل خود با مردم حـــرف زد، مردم هم با 
جان خـــود به او لبیـــک گفتند، به وســـط میـــدان آمدند و 

مردانه ایستادند.«     ۱۳9۲/۳/۱4
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دریافت نمودار جامع 32 سال بیانات
 رهبر انقالب در سالگرد ارتحال امام خمینی�

انقالب ماندگار
اقباِل روزافزون نسل جوان به ارزش های اسالم و انقالب نشانه  چیست؟

پانزدهم خرداد سال 42 تبلور قیام مردم بود

نظام سکوالر از معنویت و اخالق تهی است

مــروری بر دســتاوردهای عظیم مــروری بر دســتاوردهای عظیم 
بــاور متقابــل امــام خمینــی بــاور متقابــل امــام خمینــی �� و مردم بــه یکدیگر و مردم بــه یکدیگر

اماِم مردماماِم مردم
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اقباِل روزافزون نسل جوان به ارزش های اسالم و انقالب نشانه  چیست؟

یادداشت هفته

ماندگار انقالب 
وقتــی در ســحرگاه ۲۲ بهمــن ۱۳5۷، انقالب اســالمی 
مردم ایــران بــه رهبری پیــر مرادشــان به ثمر نشســت 
و آخریــن ســنگرهای ظلــم و ســتم رژیــم ستم شــاهی 
فروریخت، فصل جدیدی از حیات اجتماعی و سیاســی 
این مردم شروع شــد تا آن چیزهایی را که طی قرن های 
متمــادی آرزویش را داشــتند، محقــق کننــد؛ از عمران 
و آبادانــی گرفتــه تــا عدالــت اجتماعــی، حــق تعییــن 
سرنوشــت، ســاختن آینده به دســت خود و ده ها حق 

خدادادی دیگر. 
امـــا گویـــی آن هایـــی کـــه تمام قـــد پشـــت دیکتاتـــور 
دست نشـــانده ایســـتاده بودند تا این انقـــالب به ثمر 
نرسد و زورشان به اراده مردم نرســـیده بود، قرار نبود 
کوتاه بیایند و دست از شـــرارت و توطئه بردارند! شاید 
به همین خاطر بود که عده ای از ســـر نادانی و عده ای 
دیگر از ســـر حقد و کینه، دائم بر طبل سقوط انقالب و 
نظام برآمـــده از آن می کوبیدند و وعـــده ی پایان عمر 
انقالب و نظـــام تا فـــالن و بهمـــان روز را می دادند! اما 
خواســـت خدای این مردم، چیز دیگری بود و حاال این 
انقـــالب در چهل وچهارمین بهـــار عمر خـــود، روزهای 
تحـــول و تعالـــی را می گذرانـــد و نکته ی جالـــب در این 
عمر بیـــش از چهار دهـــه ای، انتقال سینه به ســـینه ی 
پیام انقالب از نسلی به نسل دیگر بوده است، تا جایی 
که امروز دهـــه هفتادی هـــا و هشـــتادی ها و نودی ها 
-با وجـــود همه ی تهدیـــدات و عوامل مخـــرب فکری 
و فرهنگی- عالقه و اشـــتیاق چشـــم گیری نســـبت به 
انقـــالب اســـالمی و ارزش هـــا و آرمان های آن نشـــان 
می دهنـــد. راز این زنده بـــودن و بالندگـــی پیام انقالب 
را هم باید در جای دیگر جســـت وجو کرد: »جوان های 
عزیزی که امـــام را ندیدند، دوران دفاع هشت ســـاله را 
ندیدند، باکری ها را ندیدند، شـــخصیت های فداکار آن 
روز را که شـــهید شـــدند، ندیدند، اما با همان قدرت، با 
همان اســـتقامت و با همان بصیرتـــی در صحنه حاضر 
می شـــوند کـــه آن روز جـــوان تبریزی در بیســـت ونهم 
بهمن وارد میدان شد و در طول دوران جنگ تحمیلِی 
هشت ســـاله، در جبهه هـــای مختلف از خـــود دالوری 
و فـــداکاری نشـــان داد. امـــروز جوان های مـــا همین 
جورنـــد... قضیـــه چیســـت؟ قضیـــه را در حقانیت این 
ســـخن باید جســـت وجو کرد: ســـخن انقالب، ســـخن 
حق. این خاصیت حق است. »مثًال کلمة طّیبة کشجرة 
طّیبه«؛ این یک درخت پاکیزه و ســـالم و خوش نهادی 
است که در زمین ســـالم رشـــد می کند. »اصلها ثابت و 
فرعها فی الّســـماء«؛ ریشـــه اش محکم اســـت، شاخ و 

برگش هم رفته باال.«     ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

    رویش های جدید انقالب را نباید دسِت کم گرفت 
زنده بودن انقالب و انتقاِل پیام آن به نســل های امروز 
و فردا، یک شــعار سیاســِی توخالــی نیســت؛ واقعیتی 
عینی اســت کــه اگــر چشــمان  مان را بــر آن ببندیــم، از 

قافلــه ی تحــوالت عقــب خواهیم مانــد. گواه روشــن 
و گویــاِی زنده بــودن این انقــالب، همــان صحنه هایی 
اســت که در ایــن چهــار دهــه بارهــا و بارها خلق شــده 
اســت؛ از روزهای دفاع مقدس و مظلومیت ملت ایران 
کــه جوانانــش تمام قــد در مقابــل دشــمن متجــاوز و 
حامیانش ایســتادند، تا دهه های هفتاد و هشــتاد که 
در مقابل مــوج تهاجــم فرهنگی دشــمن، رویش های 
جدیــدی از کار فرهنگــی و عقیدتِی دغدغه مند شــکل 
گرفت، تا کــوران فتنــه ی ۸۸ و حماســه ی 9 دی و حاال 
در ســال های اخیر، دفاع قهرمانانه ی مدافعان حرم از 

حریم مقدسات اسالمی و امنیت ایران.
یکـــی از گویاتریـــن ایـــن صحنه هـــا، تشـــییع چند ده 
میلیونی سیدالشهدای مقاومت در تهران و مشهد و 
اهواز و قم و کرمان است که جوان ها و نوجوان هایی 
با چهره ها و ســـلیقه هایی متفاوت ، با اشک و حسرت،  
به وداع فرمانده ی شهید ســـپاه قدس آمدند و فریاد 
»انتقام سخت« ســـر دادند. به این صحنه های پرشور 
باید مجاهدت علمی جوانانی را هـــم اضافه کرد که با 
وجود ده ها مشـــکل و مانع در داخل، ماندن در خاک 
وطن و تالش بـــرای پیشـــرفت و اعتـــالی آن را بر چرب 
و شـــیرین روزگار در مغرب زمیـــن ترجیح دادنـــد و نیز 
حضور مخلصانه و خاموش جوانـــان و فرزندان ملت 
در میـــدان مقابله با کرونـــا و رزمایش های احســـان و 
کمک مؤمنانه را. همـــه ی اینها، یعنی بـــاور به همان 
آرمان های اصیـــل انقـــالب و زنده بودن آن شـــعارها 
و عزم انقالبـــی در دل نوجوانان و جوانـــان امروز: »از 
ظرفیت و امکان هدایت و رویِش نســـِل جواِن مؤمن 
هم بگوییم؛ امروز در نظام ما این جوری اســـت. شـــما 
ببینیـــد؛ همین شـــهید عزیز حججـــی... یک جـــوان از 
همین جوان های امروز است، او هم یک جوانی است 
در ســـن ۲5 ســـالگی؛ یعنی همین اینترنـــت و همین 
کانال های اجتماعی و همین روزنه های اغواگر صوتی 
و تصویری و همه جوری، این جوان را هم احاطه کرده، 
مثل هـــزاران جوان دیگـــری کـــه احاطه کـــرده، اما او 
این جـــوری از آب درمی آید. خدای متعـــال امروز البته 
شهید ُحَججی را مثل یک حجتی در مقابل چشم همه 
گرفت، اما زیادند کسانی که این احساس، این انگیزه، 
این ایمان در آن ها وجـــود دارد. این رویش های جدید 
انقالبی و اسالمی را نباید دسِت کم گرفت، این ها خیلی 

باارزش اند، قدرشان را باید دانست.«     ۱۳9۶/5/۳۰

   گواه روشن کارآمدی
اما راز این ماندگاری و اســتمرار چیســت؟ چــرا برخالف 
پیش بینی ها و تصــورات دشــمنان و عوامل مرعوب و 
دلباخته شــان در داخل، انقالب اســالمی نــه تنها مثل 
برخــی انقالب هــای بــزرگ دنیا دچــار توقــف و ارتجاع و 
رویگردانی نســل های جدید نشــد، که روز به روز نشاط 
ارزش هایــش در میــان  یافــت و  و طــراوت بیشــتری 

نسل های جدید بازتولید شد؟
آنچه ماندگاری این انقالب را رقـــم زده، اصالت فطری 
و ذاتِی شـــعارهای انقـــالب اســـالمی و آرمان های آن 
اســـت که بر دل این ملت -که دل در گروی آرمان های 
الهی دارند- نشســـته اســـت. بـــه تعبیـــر دقیق تر، به 
میدان آوردن مردم براســـاس ارزش هـــای الهی، آنان 
را بـــرای پیمـــودن ایـــن راه پرفرازونشـــیب مصمم تـــر 
از قبل کـــرده اســـت: »بـــرای همه چیز میتـــوان طول 
عمر مفید و تاریـــخ مصرف فرض کرد، اّما شـــعارهای 
جهانی این انقالب دینی از این قاعده مســـتثنا است؛ 
آنها هرگـــز بی مصـــرف و بی فایده نخواهند شـــد، زیرا 
فطرت بشـــر در همه ی عصرها با آن سرشـــته است.«  
     ۱۳9۷/۱۱/۲۲و البته همین رویکرد در نظام اسالمِی 
برآمده از انقـــالب هم ادامه یافتـــه و عامل ماندگاری 
بخـــش  افتخـــار  و  پرشـــکوه  »راز  اســـت:  آن شـــده 
ماندگاری ایـــن نظام ایـــن دو کلمه اســـت: جمهوری 
و اســـالمی؛ مـــردم و اســـالم. جمهوری، یعنـــی مردم 
و اســـالم، یعنی مردم ســـاالری دینی. کار بـــزرگ امام 
بزرگوار مـــا این بود کـــه این فکـــر و نظریـــه جمهوری 
اســـالمی را خلق کـــرد و آن را وارد میـــدان نظریه های 
سیاســـی گوناگون کرد. بعد بـــه آن تحقـــق و عینیت 

بخشید.«     ۱4۰۰/۳/۱4
همیـــن اصالت پیـــام و مانـــدگاری،  محکم تریـــن دلیل 
بـــر کارآمـــدی و حقانیـــت ایـــن انقـــالب و نظام اســـت 
و اگـــر برخی آدم هـــا در ایـــن مســـیر از قطـــار انقالب و 
آرمان هایش پیاده شـــوند و ریزش پیـــدا کنند هرگز به 
اصل حرکت، خدشـــه ای وارد نخواهد شـــد؛ آنکه ضرر 
می کند، کســـی اســـت که حســـابش را از انقـــالب الهی 
این مردم جـــدا کرده اســـت: »آن کســـانی کـــه گوش 
خوابانده انـــد که شـــاید مـــردم از اســـالم و جمهوری 
اسالمی برگردند، بدانند که سرنوشت آن ها سرنوشت 
همان کســـانی اســـت که اوِل انقالب خیال می کردند 
انقالب تا سه ماه دیگر، تا شـــش ماه دیگر، تا یک سال 
دیگر از بیـــن خواهد رفت! یـــا خیال می کردنـــد که اوِل 
جنگ می توانند در ظرف یک هفته، ایـــران را فتح کنند! 
همان طور کـــه آن ها تودهنی خوردند آن کســـانی هم 
که امروز خیال می کنند و به انتظار آن نشســـته اند که 
این مردم از دینشـــان، از قرآنشـــان، از اسالمشـــان، از 
روحانیتشـــان و از امامشـــان روی برگردانند، تودهنی 
خواهنـــد خـــورد.«    ۱4 /۱۳۷۸/۳ »ایـــن بنای اســـتوار 
که هندســـه آن الهی اســـت، بنای آن هم با دســـت یک 
مرد الهی اســـت، بقاء آن هم با اراده  و ایمان این ملت 
عظیم اســـت، اســـتوار خواهد ماند و ان شـــاءاهلل این 
درخت روزبه روز ریشـــه دارتر خواهد شد و خواهید دید 
که این مخالفان، این کســـانی که با ایـــن بنا، با این حق 
و حقیقت مخالفت می کننـــد، »فیذهب جفاء«؛ این ها 
در مقابل چشم شما ان شاءاهلل نابود خواهند بود.« 

۱۳۸۸/9/۲۲  
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یکی از خطرهای جدائی دین از سیاست که عده     ای آن را همیشه 
در دنیـــای اســـالم ترویج میکردند - در کشـــور ما هـــم بود، امروز 
هم متأســـفانه بعضی نغمه     هائی را در جدائی دین از سیاســـت 
بلند میکنند - همین اســـت که وقتی سیاســـت از دین جدا شـــد، 
از اخـــالق جـــدا خواهـــد شـــد، از معنویـــت جدا خواهد شـــد. در 
نظامهای سکوالر و بی رابطه     ی با دین، اخالق در اغلب نزدیک به 
همه     ی موارد، از بین رفته اســـت. حاال یک وقت استثنائًا در جائی 
یک عمل اخالقی دیده بشـــود، این ممکن است؛ استثناء است. 
وقتی دین از سیاســـت جدا شـــد، سیاســـت میشود غیر اخالقی، 

مبنی بر همه     ی محاسبات مادی و نفع     طلبانه.       ۱۳۸۸/۰۶/۲۰

نظام سکوالر از معنویت و اخالق تهی است

خطبه های انقالب  

مومن به وعده الهی ایمان دارد 

به رسم آیه ها  

توجـــه کنید کـــه همین طـــور آدم به زبـــان بگوید: اســـتغفراهلل، 
اســـتغفراهلل، اســـتغفراهلل، اما حواســـش این طـــرف و آن طرف 
باشـــد، این فایده ای ندارد؛ این اســـتغفار نیســـت. استغفار یک 
دعاست، یک خواستن است؛ باید انسان حقیقتًا از خدا بخواهد 
و مغفرت الهی و گذشت پروردگار را بطلبد: من این گناه را کرده ام؛ 
پروردگارا! به من رحم کن، از این گناه من بگذر. اینطور اســـتغفار 
کردنی نســـبت به هر یک از گناهان، مســـلمًا غفران الهی را پشـــت 
ســـر خواهد داشـــت؛ خدای متعال این باب را باز فرموده اســـت.
البته در دین مقدس اســـالم، اقـــرار به گناه پیش دیگران ممنوع 
است. اینکه در بعضی از ادیان هست که بروند توی عبادتگاه ها، 
پیش روحانی، کشـــیش، بنشـــینند، اعتراف به گناه کنند، این در 
اســـالم نیســـت و چنین چیزی ممنوع اســـت. پرده درِى نسبت به 
خود و افشـــای اســـرار درونی خود و گناهان خود پیش دیگران، 
ممنـــوع اســـت؛ هیچ فایده ای هم ندارد. اینکـــه حاال در آن ادیان 
خیالی و پنداری و تحریف شـــده اینطور ذکر میشـــود که کشیش 
گناه را میبخشـــد، نه؛ در اســـالم بخشنده ی گناه، فقط خداست. 

حّتی پیغمبر هم نمیتواند گناه را ببخشد.       ۱۳۸۶/۰۶/۲۳

 بـــه وعـــده ی الهـــی بایـــد اعتماد کـــرد. خـــدای متعال در ســـوره ی 
»اّنا فتحنا« میفرماید: »و یعّذب المنافقین و المنافقات و المشرکین 
و المشـــرکات الّظاّنیـــن باهلل ظّن الّســـوء«؛ )۱( خصوصیت منافق و 
مشـــرک از جمله این اســـت که به خدا سوءظن دارند، وعده ی الهی 
را قبـــول ندارند، باور ندارند. اینکه خدا میگوید: »و لینصرّن اهلل من 
ینصره«، )۲( این را آدم مؤمن با همه ی وجود قبول دارد؛ منافق این 
را قبول ندارد. خداوند میفرماید: »علیهم دائرة الّسوء و غضب اهلل 
علیهم و لعنهم و اعّد لهم جهّنم و ســـاءت مصیرا«.)۳( کســـانی که به 
خدا ســـوءظن دارند، وضعیتشـــان اینجور اســـت. امام به وعده ی 
الهـــی اطمینان داشـــت. ما برای خدا مجاهـــدت میکنیم، قدم برای 
خدا برمیداریم، همه ی تالش خودمان را به میدان میآوریم؛ نتیجه 
را خدای متعال - آنچنان که وعده فرموده اســـت - تحقق خواهد 
داد. ما برای تکلیف کار میکنیم؛ اما خدای متعال بر همین عمل برای 
تکلیـــف، بهترین نتیجه را بـــه ما خواهد داد. این یکی از خصوصیات 

مشی امام و خط امام است.       ۱۳۸9/۰۳/۱4
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استغفار حقیقی، 
غفران الهی را همراه خواهد داشت

درس اخالق  

   باور عمیق امام خمینی� به مردم
اعتماد و باورداشـــتن به مردم، نه بعـــد از پیروزی 
انقـــالب اســـالمی و رخ دادن جنگ تحمیلـــی که از 
همان نقطه های آغازین نهضت اســـالمی شـــکل 
گرفته بـــود. امام خمینـــی� در طول ســـال های 
مبارزه پیش از انقالب اســـالمی، حتی در سال های 
دهه 5۰ که رژیم طاغوت مبتنی بر شـــبکه جهنمی 
ساواک به رعب آفرینی مشغول بود هرگز به سمت 
مبارزه مســـلحانه با رژیم پهلوی گرایش نداشتند. 
این صراحت به حدی بود کـــه حتی برخی از فعاالن 
و مبارزان نهضت هم از این ســـیره ایشان متعجب 
و از درک آن عاجـــز بودنـــد. محور اصلـــی حرکت و 
مبارزه ایشـــان با طاغوت، اتکا به مبارزات مردمی 
و به میدان آوردن مردم بـــود. اعتقاد و مرام و باور 
امام � در تمام ســـال های مبـــارزه علیه طاغوت 
این بود که بایـــد در جهت آگاهی مردم کوشـــید و 
با تبیین حقایـــق، ظرفیت عظیم ملـــت را در جهت 
پیشـــبرد نهضت فعال کرد. عین همیـــن رویه بعد 
از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی هـــم ادامه داشـــت. 
با اینکـــه اقبال مـــردم بـــه نهضت ضداســـتکباری 
امام رخمینی � روشـــن بـــود و بارهـــا و بارها این 
موضـــوع را در راهپیمایی های گســـترده علیه رژیم 
پهلوی به نمایش گذاشته بودند، ولی اماِم مردم 
اصرار و تاکید داشـــت که تغییر نظـــام حکومتی به 
جمهوری اســـالمی هم بایـــد با نظـــر و رأی اکثریت 
مردم همراه شـــود. به همین دلیـــل، در حالی که 
هنوز عمر انقالب اسالمی به سه ماه نرسیده بود 
که ملت ایـــران برای اولین مرتبه بعد از ســـرنگونی 
نظـــام طاغـــوت پـــای صندوق هـــای رأی رفتند. در 
همه پرســـی فروردین 5۸، بیش از 9۸درصد افراد 
شرکت کننده در همه پرسی با دادن رأی »آری« به 
برقراری نظام جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند.: 
»انقالب که پیروز شد، امام میتوانست اعالن کند 
که نظـــام ما، یک نظام جمهوری اســـالمی اســـت؛ 
از مردم هم هیـــچ نظری نخواهـــد؛ هیچکس هم 
اعتراضی نمیکرد؛ اما این کار را نکـــرد. درباره اصل 
و کیفیت نظام، رفرانـــدم راه انداخت و از مردم نظر 
خواست؛ مردم هم گفتند »جمهوری اسالمی«؛ و 

این نظام تحکیم شد.«   ۱۳۷۸/۰۳/۱4 

   مردم میدان دار اصلی انقالب
این امـــا همه ماجـــرا نبـــود. رویدادهـــای بعدی 
انقالب و کنش ها و پیگیری های شخص امام � 
نشـــان داد که مردم بازیگر اصلی انقالب هستند. 
پیگیری برای تدوین متن نهایی قانون اساســـی، 
انتشـــار متـــن اولیـــه در رســـانه ها و روزنامه های 
کثیراالنتشـــار و بررســـی مفاد آن توسط مجلسی 
متشـــکل از نماینـــدگان مـــردم از رخدادهـــای 
بعدی جمهوری اســـالمی بود. هنوز چهـــار ماه از 
همه پرســـی نظام جمهوری اســـالمی نگذشـــته 
بود که مـــردم ایـــران در ۱۲ مـــرداد ۱۳5۸ دوباره 
پای صندوق  رفتند تا این مرتبـــه نمایندگان خود 
را بـــرای بررســـی متـــن قانـــون اساســـی انتخاب 
کنند.  در حالی کـــه هنوز ۱۰ ماه از پیـــروزی انقالب 
اسالمی نگذشته بود، مردم برای سومین مرتبه 
پـــای صندوق هـــای رأی رفتند تا ایـــن مرتبه، متن 
نهایی قانون اساسی را که نمایندگانشان تنظیم 

کرده بودنـــد، از تصویب بگذرانند. پیشـــامدهای 
بعدی انقالب اســـالمی از جنگ تحمیلی، تشکیل 
نیـــروی مقاومت مردمـــی، فراخوان مـــردم برای 
حضـــور در جبهه هـــا و مبـــارزه با دشـــمن بعثی، 
جهاد ســـازندگی و... هم از دیگر جلوه های اتکا و 
اعتماد امام خمینی� به مردم و راهبری انقالب 
اسالمی با نیروی اصیل مردمی بود. این اقدامات 
نشـــان داد، برخالف نظر برخی که می پنداشتند 
با پیروزی انقالب، مـــردم باید بـــه خانه های خود 
برگردند، حضرت امام � بر نقش آفرینی پیوسته 
و میدان داری مردم در عرصه های مختلف تأکید و 

به آن ها اعتقاد صادقانه و راسخ داشتند.

   مردم در صحنه حاضر باشند 
امام خمینــی� معتقد بودنــد که تا وقتــی مردم 
در صحنــه حاضــر باشــند کشــور آســیب نخواهد 
دیــد. گــزاره ای کــه البتــه در دوران دفــاع مقــدس 
تجربه شد و درســتی آن به اثبات رسید. لذا ایشان 
همــواره بــه مســئولین توصیــه مــی کردند کــه با 
مردم نشست و برخاست داشته باشــند و البته در 
این میــان توجه بیشــتر امام � به مســتضعفین 
بــود. تأکیــد امام� به حــدی بــود کــه از همه می 
خواســتند: »مصلحت پابرهنه ها و گودنشــین ها 
و مســتضعفین، بــر مصلحــت قاعدیــن در منازل 
و مناســک و متمکنیــن و مرفهین« مقدم باشــد. 
از  همچنیــن  ایشــان  ص۱۲4(  ج۲۰  نــور  )صحیفــه 
مســئوالن کشــور مــی خواســتند کــه »با فقــرا و 
مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرونشر و جلسه 
و مــراوده و معارفــه و رفاقــت داشــته باشــند.« 
)صحیفــه نــور،ج ۲۰، ص ۳4۱( اینچنین بــود که مردم 
هم از اعماق جان امام را دوســت می داشــتند و با 
کوچک ترین اشــاره ی او بزرگ تریــن مجاهدت ها و 
فداکاری هــا را به نمایــش می گذاشــتند. بدرقه ی 
عظیِم تاریخی امام خود گواه عمق عالقه  و جایگاه 
واالی امام در دل و جان مردِم ایران اسالمی است. 
حقیقــت این اســت که بــاور امــام� به مــردم، در 
امتداد باور او به خدا و ایمان مســتحکمش عامل 
پدیدآمــدن قدرتی الهی شــده بود که امــام � به 
کمک آن به مصــاف تمام دنیــای باطل و اســتکبار 
رفــت و با وجــود همه دشــمنی ها و کارشــکنی ها 
بــه پیروزی هــای بــزرگ رســید. راز و رمــزی کــه رهبر 
انقــالب آن را اینگونــه بیــان مــی کننــد: »راز ایــن 
ماندگاری چیســت، راز این پیشــرفت چیســت. چرا 
جمهوری اســالمی با وجود این همه دشــمنی، به 
سرنوشــت نظامهــا و انقالبهای دیگر دچار نشــد؟ 
ت چیســت و رازش چیســت؟ من عرض میکنم 

ّ
عل

راز ُپرشــکوه و افتخاربخِش این نظــام و ماندگارِی 
این نظام همین دو کلمه است: یعنی »جمهوری« 
و »اســالمی«. همراهــِی ایــن دو کلمــه بــا هــم؛ و 
موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، باید هم 
پایدار بماند؛ هم جمهوری و هم اســالمی؛ مردم و 

اسالم.«  ۱4۰۰/۰۳/۱4
اتکا بـــه مـــردم، مســـیر تجربه شـــده و آزمون پس 
داده ای اســـت که درستی آن در مســـیر گردنه های 
مهم حـــوادث پـــس از انقالب بـــه اثبات رســـیده و 
صحت خود را نشـــان داده اســـت. یـــک قطب نما 
برای مسیر آتی انقالب و خرمشهرهایی که در پیش 

است.

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفتـه
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

نمودار جامع  

ســـؤال:   در فروش اینترنتی کاالهای دست ساز، 
خریدار فقط عکس جنس را می بیند و سفارش 
می دهد، آیا در صورت وجود اشـــکاالت جزئی در 

کاال، معامله و درآمد حاصل از آن حالل است؟

جواب: چنانچه عرفًا معیوب محسوب نشود و 
مصداق غش در معامله نباشد، اشکال ندارد.

حکم نقص کاال در فروش اینترنتی

احکام  

کالم امام  

دولت حزب اللهی  

قـــرآن کتابی اســـت برای انسان ســـازی، در تمام 
مراحلی که انســـان طی     می کند،قـــرآن در همۀ 
تمـــام  راه دارد. و  و  مراحلـــش دعـــوت دارد 
قصه هایی که در قرآن نقل     شـــده اســـت. گاهی 
هم تکرار شـــده اســـت، برای این بوده اســـت که 
مســـئله اهمیت داشـــته اســـت  . ایـــن قصه ها 
راهنمای مردم بوده اســـت و برای تهذیب بوده 
است. قرآن کتاب احکام     نیست؛ کلیات را، کلیات 
احکام را، اصولش را ذکر فرموده است   ]  آن  [   هم 
نـــه بـــه طور تمام     آن. قرآن کتاب دعوت اســـت و 
کتاب اصالح یک جامعه است که بعد از اینکه به 
قرآن     اصالح شـــد جامعه، به ســـنت نبی و اخبار 
وارده از طرف پیغمبر اکرم به وســـیلۀ ائمۀ هدی 

و   روات آنها عمل بشود.       ۱۳۶۰/۱۰/۳۰

مسئله      ی فرهنگ بسیار مسئله      ی مهمی است. ما 
در زمینـــه      ی فرهنـــگ و پرداختن به فرهنگ چه کار 
میخواهیم بکنیم؟ اول، تکلیف این را روشن کنیم. 
یك وقت هست که یك دستگاهی به امور فرهنگی 
بی      اعتنـــاء اســـت، یك وقـــت نه، یك دســـتگاهی 
اعتنـــاء و اهتمـــام به امـــور فرهنگـــی دارد، لیکن 
هدفگذاری      هـــای فرهنگـــی      اش دچـــار اختالل یا 
دچار خدشه است. این هدفگذاری      ها خیلی مهم 
است؛ از این نبایستی غفلت کرد. ما چه میخواهیم 
بکنیـــم با اخالق مردم، با فرهنـــگ مردم؟ آیا ما به 
عنوان دولت اسالمی میتوانیم هدایِت فرهنگی 
جامعـــه      ی خودمـــان را رها کنیـــم؟ قطعًا نه، جزو 
وظائف ماســـت. ...ریاست در جامعه      ی اسالمی، 
ریاست مادی محض و صرف نیست؛ اداره      ی امور 
زندگی مردم هست، همراه با هدایت. تا آنجائی که 
میتوانیم، باید راه هدایت مردم را باز کنیم و مردم 

را هدایت کنیم.      ۱۳۸۸/۰۶/۱۶

قرآن کتاب اصالح 
جامعه است 

هدفگذاری       فرهنگی جدی گرفته شود 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

پانزدهم خرداد سال 4۲ یک مقطع بسیار مهمی است. علت این است که در روز ۱5 خرداد 4۲ حادثه ای که 
اتفاق افتاد، پیوند مردم با روحانیت را در این ســـطح خطرناک و حســـاس نشان داد. ... در پانزده خرداد یک 
قیـــام مردمـــی به وجود آمد. این نشـــان دهنده ی این بود که آحاد ملـــت ایران، با روحانیت، با مرجعیت -که 
مظهر آن، امام بزرگوار بود- یک چنین پیوند مســـتحکمی دارند. و نکته اینجاســـت که همین پیوند است که 
ضامن پیشـــرفت نهضت، اوج نهضت و پیروزی نهضت میشـــود. هر جا یک حرکتی، یک نهضتی به مردم متکی 
بـــود و مـــردم بـــا آن همراه شـــدند، این نهضت قابل ادامه اســـت؛ اما اگر مردم با یک حرکـــت اعتراضی پیوند 
نخوردنـــد، نـــاکام خواهد ماند؛ کمااینکه بعد از حادثه ی مشـــروطه در ایران قضایائی اتفاق افتاد، مبارزاتی 
شـــروع شـــد، هم از طرف گروه های چپ، هم از طرف گروه های ملی، اما همه ی اینها در طول تاریخ نهضتهای 
ایران، سرنوشتشـــان شکســـت و ناکامی بود؛ چون مردم با اینها نبودند. وقتی مردم وارد میدان میشـــوند 
و پشـــتوانه ی یک نهضت، احساســـات مردم، اندیشه ی مردم و حضور مردم میشود، آن نهضت قابل ادامه 

اســـت و پیروزی برای آن نهضت رقم میخورد.       ۱۳9۲/۰۳/۱4

پانزدهم خرداد سال 42 تبلور قیام مردم بود

مناسبت  

خانواده ایرانی  

بنده با انواع مشارکتهای اجتماعی بانوان موافقم؛ زنها 
نصف جامعه اند و خیلی خوب اســـت که اگر ما بتوانیم 
از این نیِم جامعه در زمینه ی اینگونه مسائل استفاده 
کنیم؛ منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگرفت. یک اصل 
این است که این کار اساسی را - که کاِر خانه و خانواده 
و همسر و کدبانوئی و مادری است - تحت الشعاع قرار 
ندهـــد. آن وقـــت همین جا وظیفه ای بـــر دوش دولت 
اســـت. باید بـــه آن خانمهائی که حاال بـــه هر دلیلی، کار 
تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند، کمک بشـــود 
تـــا بتوانند به مســـئله ی مادری برســـند، به مســـئله ی 
خانه داری برسند. با مرخصیها، با زمان بازنشستگی، با 
مـــدت کار روزانه، به نحوی بایســـتی دولت کمک کند تا 
این خانمی که حاال به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده، 

بتواند به آن قضیه هم برسد.       ۱۳9۰/۱۰/۱4

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی های ساالنه ی 
ســـالگرد ارتحال حضرت امام� ابعاد مختلِف 
شـــخصیت، اندیشـــه و خـــط امـــام� را تبیین 
نموده اند. به مناسبت سی و سومین سالگرد 
ارتحـــال حضـــرت امام خمینـــی� رهبـــر فقید 
انقالب و بنیان گذار کبیر نظام جمهوری اسالمی، 

درختـــی  نمـــودار 
بیانـــات  جامـــع  
آیـــت اهلل  حضـــرت 
خامنه ای در سی و 
دو مراسم سالگرد 
ارتحـــال را از اینجـــا 

دریافت کنید.

نباید مسئولیت مادری تحت الشعاع 
مشارکتهای اجتماعی قرار گیرد

دریافت نمودار جامع 32 سال 
بیانات رهبر انقالب در سالگرد 

ارتحال امام خمینی�

خود امام برجســـته ترین شاخصهاســـت؛ رفتار امام، گفتار امام. خوشـــبختانه بیانات امام در دسترس است، 
تدوین شـــده اســـت. وصیتنامه ی امام آشکارا همه ی مافی الضمیر امام را برای آینده ی انقالب تبیین میکند. 
نباید اجازه داد این شـــاخصها غلط تبیین شـــوند، یا پنهان بمانند، یا فراموش بشـــوند. ... اگر نظرات امام، بد 
بیان شد، بد تبیین شد، مثل این است که قطب نما از کار بیفتد، راه گم میشود؛ هر کسی به سلیقه ی خود، به 
میل خود حرفی میزند. بدخواهان هم در این میان از فرصت استفاده میکنند، راه را جوری تبیین میکنند که 
ملت به اشـــتباه بیفتد.مواضع امام بایســـتی به طور روشن و واضح - همان طور که خود او گفت، همان طور 
که خود او نوشت - تبیین شود؛ این مالک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقالب است.       ۱۳۸9/۰۳/۱4

مواضع امام خمینی� به طور روشن تبیین شود

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در کنار حضرت امام خمینی � )13۶0/۷/1۷(


