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برای پدر و مادرتان دعا 
و طلب مغفرت کنید

در جامعه اسالمی همه
 باید با هم برابر باشند
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ایـن را بدانیـد کـه هرکـدام از جوان هـای شـما در هـر جـای سـوریه و در هـر جـای عـراق کـه بـه شـهادت رسـیدند، در مقـام دفـاع از حـرم اهل بیـت بـه 
ط می شدند 

ّ
شـهادت رسـیدند؛ فرق نمی کند کجای عراق و کجای سـوریه باشـد، چون جوان های شـما در مقابل کسـانی ایسـتادند که اگر آنها مسـل

می خواسـتند اثـری از آثـار اهل بیـت را باقـی نگذارنـد.      971/12/22
* پیکر مطهر این دو شهید عالی مقام پس از چهار سال در جریان تفحص شهدای خان طومان پیدا شد و   به کشورمان بازگشت.

مزار: گلزار شهدای ساری و نورتاریخ شهادت: 95/2/17 روز عید مبعث

این جوان ها هر کجا که شهید شوند مدافع حرمند        |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهیدان سعید کمالی و علی جمشیدی *

قاعده انصاف

244

شهید هفته  

اطالع نگاشت   |    2  

روحیه تافته جدابافته بودن را از 
خودتان دور کنید

بازاری ها مالحظه طبقات ضعیف را بکنند

در مواجهه با حوادث ناامید نشوید

کالم امام    |     4  

تفسیر قرآن    |     3  

حزب اهلل این است    |     4   با نشان دادن اختالف، مردم را 
ناامید نکنید

توصیه های رهبر انقالب درباره  رابطه بین دولت و مجلس

یکی از مهم ترین ارکان نظام اسالمی، که ریل   گذاری مسیر حرکت 
کشور را بر عهده دارد، مجلس شورای اســالمی است. درباره ی 
»در رأس امــور بودن مجلــس« و جوانب مترتب بر ایــن گزاره ی 
بنیادی پی ریزی شــده توســط بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 

مطالب متعــددی قابل طرح اســت. نشــریه خط حــزب اهلل به 
مناســبت در روزهای نخســتین شــروع به کار مجلس یازدهم، 
برخی از مطالبات رهبر انقالب درباره ی همکاری و هماهنگی بین 

مجلس و دولت را بازخوانی کرده است.

2

شهادت: خان طومان سوریه به دست تروریست های تکفیری

خط حزب اهلل دالیل حمایت رهبر انقالب از

 رئیس سابق قوه قضائیه را بررسی می کند



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

ســخنان مهم رهبر انقــاب در ارتباط  سخن
تصویری با مســئوالن قضائی کشــور هفتـه

در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های 
زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش 
کوتاهــی از مطالب ایشــان در تقبیــح »اهانت« و 
»ظلم« به »بــزرگان پاکدســت« قــوه ی قضائیه. 
البتــه خطــاب رهبــر انقــاب در مرتبــه ی اول بــه 
مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می رسد گویا 
را  ایشــان  موضــع  منطــق  درســتی  بــه  برخــی 
درنیافتند و احســاس کردند ایشان برای مبارزه با 

فساد، حد مصلحتی تعیین کرده اند. 
»حق طلبــی« ویژگــی مؤمــن اســت و بــه همین 
دلیــل مؤمنــان بنــا بــه تعریــف و بــرای تصدیــق 
ایمانشــان، نمی تواننــد »جفــا« و »تعــدی« در 
مورد حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن 
بزنند. ارزش این امر تا حدی است که باید در مورد 
آن جانب احتیاط را نگه داشت. از این رو، »برقراری 
توازن« میان »اغماض نکــردن از گناه« و »تعدی 
نکردن به بی گنــاه«، خود موضوع مهمی اســت. 
یعنی اگر شک و شــبهه ای در میان باشد یا ادله و 
اســناد کافی فراهم نباشــد، نمی توان بر اســاس 
ظن و احتمال متهمی را مجرم و مفســد دانست. 
چــون اگرچــه »وجــود فســاد و مفســد، خیلــی 
خطرناک اســت اّمــا تعّدی بــه بی گناه بــه معنای 
واقعی کلمــه از این خطرناک تر اســت«. 99/44/7 
ِذیَن 

َّ
َهــا ال

ّ
ُی

َ
قرآن کریم در این بــاره می فرماید: »َیا أ

 
َ

ِقْســِط َو ال
ْ
ِ ُشــَهَداَء ِبال

اِمیــَن ِلَّ َوّ
َ

آَمُنــوا ُکوُنــوا ق
وا ُهَو 

ُ
ــوا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
ــی أ

َ
ْوٍم َعل

َ
ُکْم َشــَنآُن ق َیْجِرَمَنّ

ْقــَوى؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده اید!  ــَرُب ِللَتّ
ْ

ق
َ
أ

همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد، و از روی عدالت، 
گواهی دهید! دشــمنی ها، شــما را به گناه و ترک 
عدالت نکشــاند! عدالت کنیــد، که بــه پرهیزگاری 
نزدیکتر اســت!« )مائــده، 8( ایــن آمــوزه ی قرآنی را 
می توان محکی برای ســنجش دینداری واقعی و 

عمیق مؤمنان در نظر گرفت. 
بررســی  در  نبایــد  کــه  اســت  آن  دیگــر  نکتــه ی  
همه جانبــه ی موضــوع فســاد در قــوه قضائیه، 
ایــن واقعیــت نادیــده گرفتــه شــود کــه حرکــت 
ارزشــمند امــروزی، ریشــه در اقدامــات ریاســت 
قبلی این قوه دارد و با وجود برخی کاســتی ها، با 
جدیت آغاز شــده و ادامه یافته تا به نشــانه های 
رســیده  کنونــی  دوران  در  امیدوارکننده تــر 
اســت: »همیــن حرکــت مبــارزه ی بــا فســاد کــه 
االن بحمدال بــه این خوبــی در قــّوه ی قضائّیه 
خــودش را دارد نشــان می دهــد خــب در زمــان 
جنــاب آقــای آملــی شــروع شــد؛ یعنــی ایشــان 
شــروع کنندهِ ی این حرکــت بودند؛ هــم در داخل 
قــّوه ی قضائّیه و هــم در بیــرون قــّوه ی قضائّیه؛ 

این ها نبایستی از نظر دور باشد.« 99/4/7
رهبــر  بایســته ی  ویژگــی  یــک  دیگــر،  ســوی  از 
انقاب این اســت که برخــاف برخی افــراد و حتی 
احساســات  و  افــکار  جّودهــی  بــا  سیاســیون، 
عمومی، از قاعده ی عقل و اخاق و انصاف خارج 
نشــده و تحت تأثیر »فضاســازی های رسانه ای و 

هیجانی« تصمیم نگرفته و اقدامی نمی کنند.
همچنین در همین ســخنرانی رهبر انقاب، بارها 
روی »عــدم اغمــاض« از هرگونــه جــرم و فســاد 
به عنــوان »قاعــده« تأکید شــده اما ایــن »عدم 
تعدی« نیز روی دیگر همین سکه و مکمل همان 
قاعده است. برای رهبر انقاب بواسطه ی اشراف 
ناشــی از اطاعات و گزارش های دقیق،پاکدستی 
رئیــس قبلــی قــوه ی قضائیه ثابــت بــوده و احراز 
شــده اســت. بنابراین ورود ایشــان به موضوع و 
شهادت بر این امر و دعوت دیگران برای توجه به 
آن، بر پایــه ی مطلوبیت حقوقــی و اخاقِی »رفع 
تعدی« است. این امر نه فقط نشــانه ی پایبندی 
ایشــان به معــارف و آموزه های دینی اســت بلکه 
اساســا بــا توجه بــه اینکــه مســئله برای ایشــان 
واضح اســت، »تکلیف شرعی و رســالت اخاقی« 

ایشان بوده که به انجام رسیده است.
البته بدیهی اســت که اوًال این موضــوع، مادامی 
اســت کــه امــاره و بّینــه ی شــرعی خــاف آنچــه 
تاکنون روشــن اســت، اقامه نشــده باشــد. ثانیا 
رفع شــبهه ی پاکدســتی از یک کارگزار برجســته ی 
نظــام، نافی این مطالبه نیســت که فرد مســئول 
خــود نیز »شفاف ســازی« کنــد یا ســهم احتمالی 
خــود در »اشــتباه ها و کاســتی های مدیریتــی« 
را بپذیــرد. این ســیره ی رهبــران انقاب بــر مبنای 
ادله ی شــرعی بــوده و در همه ی دوره ها نســبت 
به مسئوالن عالی کشور انجام شده است؛ ضمن 
آنکه متناسب با مورد، از »نقد و تذکر خصوصی یا 

علنی« نیز دریغ نکرده اند. 
به نظر می رســد موضع اخیر رهبر انقاب، گویای 
پاســداری از »حریم حرفــه ای قضاء« نیز هســت. 
جریان مؤمــن انقابی که بر پایــه ی مبانی دینی-

انقابــی نســبت بــه عملکــرد مســئوالن عالــی 
جمهوری اســامی حساســیت مضاعفــی دارد و 
یاری کننده ی جریــان مبارزه با »اژدهای هفت ســر 
فســاد« به شــمار می رود، نباید این نکتــه را از یاد 
ببرد کــه قضــاوت، کاری تخصصی و دقیق اســت. 
هیاهــوی نابجــا یــا برچســب زدن بــه ایــن و آن بر 
اساس »گمان های انباشــته«، نه فقط جای این 
امر خطیــر را نمی گیرد بلکه ممکن اســت برخاف 
هــدف و نیــت کنش گــران، خــود موجــب تعــدی 
از جــاده ی تقوا شــده و خــدای نکرده اثــر عکس 

برجای بگذارد.

جریان مؤمن 
انقالبی که نسبت 

به عملکرد 
مسئوالن 

حساسیت 
مضاعفی دارد 
و یاری کننده ی 

جریان مبارزه با 
»اژدهای هفت سر 

فساد« است، نباید 
این نکته را از یاد 

ببرد که قضاوت، 
کاری تخصصی 

و دقیق است. 
هیاهوی نابجا یا 
برچسب زدن به 

این و آن بر اساس 
»گمان های 

انباشته«، نه 
فقط جای این امر 
خطیر را نمی گیرد 
بلکه ممکن است 

برخالف هدف و 
نیت کنش گران، 

خود موجب تعدی 
از جاده ی تقوا شده 

و خدای نکرده 
اثر عکس برجای 

بگذارد.

قاعده انصاف

اطالع نگاشت  سخن هفته  

1.  هــم بادولــت همــکاری کنیــد و هــم بــه 
وظایف نظارتی تان عمل کنید

اعتقاد بنـده این اسـت و همیشـه عقیـده ام در 
همـه ی دولت هـا ایـن بـوده کـه مجلس بایـد با 
دولت همکاری کند؛ اّما این همکاری به معنای 
گذشـت از حقـوق مجلـس نیسـت؛ بایسـتی 
حّق تان را استیفاء کنید؛ تحقیق کنید، تفّحص 
کنید، مؤاخـذه کنید کـه چرا نشـد، چرا کم شـد، 

چرا جـور دیگـر شـد.95/3/16

2. دولت خود را به قانــون مصوب مجلس 
ملتزم بداند

قانـون  کار  و  سـاز  بـا  کـه  وقتـی   - قانـون 
اساسـی پیـش رفـت - حتمیـت و جزمیـت 
دارد،  نقـص  قانـون  اگـر  می کنـد...  پیـدا 
ضعـف دارد و غلـط اسـت، عـوض بشـود؛ 
امـا تـا مادامـی کـه قانـون، قانـون اسـت، 
حتمـا بایسـتی بـه آن عمـل بشـود و بـه آن 

87/6/2 بشـود.  داده  اهمیـت 

3. بــا مجلــس ســاکت و گوش  بــه  فرمان 
مخالفم

بنـده طرفـدار مجلـِس سـاکت و سـر بـه زیـر 
و سـربجنباِن در مقابـل هـر حـرف نیسـتم. 
معتقـدم مجلـس نبایسـتی رکود و سـکون 
و  فعـال  و  متحـّرک  بایـد  و  باشـد  داشـته 
ُپرنشـاط باشـد. خود مـن هـم اّول انقـاب و 
در دوره ی اّول مجلـس نماینـده ی مجلـس 
بـودم. مجلـس بـه نماینـده ی فّعـال کـه کار 
کنـد، فکـر و بحـث و اسـتدالل کنـد و به طـور 
منطقـی اثبـات و رد کنـد، احتیـاج دارد. امـام 
مباحثه هـای  کـه  می گفتنـد  مـا  بـه  بارهـا 
مجلـس  در  شـما  سرمشـق  بایـد  طلبگـی 

شـورای اسـامی باشـد. 82/9/26

4. فریاد و هیاهوی میان صحبت دیگران را 
کنار بگذارید

و  حکیمانـه  گفتگـوی  جـای  مجلـس 
خردمندانـه اسـت... اگـر چنانچه وقتی شـما 
داریـد حـرف می زنید، دیگـری مثًال شـروع کند 
بـه دسـت زدن یـا هیاهـو کـردن، بـرای اینکـه 
صـدای شـما بـه گـوش آن مسـتمع نرسـد، 
ایـن کار، کار حکیمانـه اسـت؟ کار خردمندانه 
اسـت؟ این عـادت بایـد در مجلس ریشـه کن 
شـود که وقتی یک نماینـده ای یا یـک وزیری، 
یـک مسـئول دولتـی ای دارد حـرف می زنـد، از 
یـک گوشـه ی مجلـس چهـار نفـر شـروع کنند 
یـک صدائـی در آوردن! ایـن خیلـی چیـز بـدی 

91/3/24 اسـت. 

خط حزب اهلل دالیل حمایت رهبر انقالب از رئیس سابق قوه قضائیه را بررسی می کند
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مجموعه کاملی از آن چیزی که 

انسان آرزو دارد       
 ]مرحوم ســعید کاظمی[ حرکت او، نحوه ی کار 
او، مدیریت او، پیگیری او، یک مجموعه ی کاملی 
بود از آن چیــزی که آدم دوســت مــی دارد و آرزو 
دارد، ]پژوهشگاه[ رویان هم با کمک او و بقیه ی 
همکارانی که در رویان از اول مشغول بوده اند، 
اینجوری بارآمد؛ اینجوری رشــد کــرد؛ اینجوری 
روئیــد. و من ایــن را از اوائل کار احســاس کردم. 
آن دوســت مشــترک من و مرحــوم کاظمی که 
شرح قضایای کاری ایشان را در آغاز کار - پانزده 
شانزده سال قبل - و در خواست های او را با من 
مطرح کرد، من نشــانه های یک حرکت درســت 
را در این کار احساس کردم؛ لذا گفتم من در حد 
مقدوِر خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این 
کار قرار می گیــرم. هرچه زمان گذشــت، آن ظن 

اّولی تقویت شد؛ تکذیب نشد.    86/4/25

روایت پیشرفت  

مطالبه رهبری  

مجموعــه ی برخوردهایــی کــه از اّول بــا برجــام 
کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض 
روح و جســم برجــام بــود؛ ایــن را دیپلمات هــای 
محترم ما که خودشــان ایــن زحمت را کشــیده 
بودند و واقعا تاش شبانه روزی کرده بودند برای 
مسئله ی برجام، بارها و مکّرر در زماِن این دولت و 
در زمان دولت قبِل آمریکا گفتند که برجام نقض 
شــده؛ گاهی روح برجام و گاهی جســم برجام را 
نقض کردند. خــب، دولتــی با ایــن خصوصّیات 
که به این راحتی معاهــده ی بین المللی را نقض 
می کند، بعد هم مثل آب خــوردن زیر امضایش 
می زند و می گوید من از معاهده خارج شــدم... 
خب پیدا اســت که با این دولــت الاقل جمهوری 

اسامی نمی تواند تعامل کند.  97/3/2 

عزیزان من! شما بدانید که دشمن شما، دشمن 
این انقاب، دشمن این نظام، ُبرنده ترین حربه ای 
کــه در اختیــار خواهــد داشــت، فقــر و گرفتــاری 
اقتصــادی مــردم اســت. روی ایــن مســأله بایــد 
فکر کرد. گرفتاری هــای اقتصادی مــردم، همین 
بیکاری ای است که در کلمات شما تکرار می شود 
و درســت هم هســت؛ همین کمبودها و همین 
مشکات فراوان است. البته فسادهای گوناگون، 
تبعیضهــای  گوناگــون،  سوءاســتفاده های 
گوناگون، مشکات اداری و مشکات قضایی هم 
در کنارش هست. اولوّیت اّول برای شما این است 

79/3/29 که امید مردم را حفظ کنید. 

دیپلمات های خود ما گفتند 
که آمریکا برجام را نقض کرد

برنده ترین سالح دشمن را
 از بین ببرید

خاطرات رهبری  

به مناسبت سالگرد بازدید رهبر انقالب از پژوهشگاه 
رویان در 25 تیر 86

5. با نشان دادن اختالف بین مجلس و دولت، مردم را ناامید نکنید
مطلب دیگر هم همین توصیه ای اسـت که من همیشـه دارم و آن، 
هم افزائی با قوه ی مجریه اسـت - قـوه ی مجریه و قـوه ی قضائیه، 
لیکـن عمدتـا قـوه ی مجریـه؛ چـون سـر و کار مجلـس بـا قـوه ی 
مجریـه اسـت - بایـد هم افزائـی کـرد. نبایسـتی کار را جـوری تنظیـم 
کـرد، جـوری پیـش بـرد کـه معنایـش دعـوا و اختـاف باشـد؛ ایـن در 
بیـرون، روی مردم، خیلـی تأثیراتش بد اسـت. گاهی دیده می شـود 
کـه مثـًال در مجلـس، در یـک نطقـی، در یـک اظهارنظـری، یـک حرفی 
زده می شـود. خب، حـرف کـه زده شـد، پرتاب شـد دیگـر. اگـر خدای 
نکـرده حرفـی باشـد کـه کسـی را یـا جمعـی را متهـم کنـد، جبرانـش 

به آسـانی ممکـن نیسـت؛ مـردم را ناامیـد می کنـد. 90/3/8

6. نمایندگان از بدنه کارشناســی دولت 
استفاده کنند

یکـی  کنیـد.  اسـتفاده  کارشناسـی ها  از 
از بخش هـای مهّمـی کـه از کارشناسـی 
بدنـه ی  کنیـد،  اسـتفاده  می توانیـد  آن 
بخش هـای  در  دولـت  اسـت.  دولـت 
دارد.  خوبـی  کارشـناس های  مختلـف 
از بدنـه ی کارشناسـی دولـت -حـاال چـه 
سـازمان برنامـه، چـه جاهـای دیگـر- در 
اسـتفاده  حتمـا  مختلـف  بخش هـای 

95/3/16 بشـود. 

7. مجلس باید از دولت پاسخ بخواهد
شـما [نمایندگان مجلـس] هم باید پاسـخ بدهیـد، هم باید پاسـخ 
بخواهیـد... سـازوکار قانونی، پاسـخگویی دسـتگاه های اجرایی به 
مجلس اسـت. شـما باید پاسـخ بخواهید و در زمینه ی کار خودتان 
هـم بایـد پاسـخ بدهیـد. اولویت هایتـان را مشـخص کنیـد... ایـن 
اولویت هـا را آن جایـی کـه بـا پاسـخگویی و توضیـح خواسـتن از 
دسـتگاه های دولتی بایـد حاصل شـود، مشـخص، اولویت بندی و 
حّتـی زمان بنـدی کنیـد؛ بعد هم بـه مـردم گـزارش بدهیـد و بگویید 
مـا می خواسـتیم ایـن قانـون را وضـع کنیـم، می خواسـتیم بـا ایـن 
مشـکل مقابلـه کنیـم؛ زمـان آن شـش مـاه بـود، سـر شـش مـاه به 

این جـا رسـیدیم. 83/3/27

یکی از مهم ترین ارکان نظام اســالمی، که ریل   گذاری مسیر حرکت کشــور را بر عهده دارد، مجلس شورای اسالمی اســت. درباره ی »در رأس امور 
بودن مجلس« و جوانب مترتب بر این گزاره ی بنیادی پی ریزی شــده توســط بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، مطالب متعددی قابل طرح است. 
نشریه خط حزب اهلل به مناسبت در روزهای نخستین شروع به کار مجلس یازدهم، برخی از مطالبات رهبر انقالب درباره ی همکاری و هماهنگی 

بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است.

با نشان دادن اختالف،  مردم را 
ناامید نکنید

توصیه های رهبر انقالب درباره  رابطه بین دولت و مجلس

8. تسهیل گری مجلس، هیچ منافاتی با 
استقالل مجلس ندارد

مجلسـی  یـک  کـه  نـدارد  اشـکالی  هیـچ 
قانـون صحیـح و درسـت و قـوی و منطقی 
را جـوری تنظیـم کنـد کـه بـرای دولـت، رفتار 
ممکـن  باشـد،  عملـی  قانـون،  آن  طبـق 
باشد، آسـان باشـد. اگر این شد، معنایش 
این نیسـت کـه مجلـس اسـتقال نـدارد... 
ایـن هیـچ منافاتـی بـا اسـتقال مجلـس 
نـدارد... یعنـی هـر دو می تواننـد بـه هـم 

کمـک کننـد، هم افزائـی کننـد.  90/3/8
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بازاری ها مالحظه
 طبقات ضعیف را بکنند                

از قــراری کــه مکــرر به 
من گفته  اند، اآلن یک 
دسته ای ســودجو در 
بازار هســتند که اینها 
بســیار  قیمت هــای 
اجنــاس  روی  گــران 
گذاشته اند. این یک مطلب غیرانسانی است؛ یک 
مطلبــی اســت کــه بایــد فکــر کننــد اینهایــی کــه 
می خواهند حاال ســود ببرند، باید توجه داشــته 
باشــند که ایــن ملت، کــه اکثرشــان عبــارت از این 
طبقه ی پایینی اســت که نمی توانند خودشان را 
اداره کننــد، اینهــا بودند که مــا را رســاندند به این 
پیروزی. حــاال نباید آن تاجر معتبری کــه دخالت در 
این امور نداشــته اســت برای اینها ایجــاد زحمت 
بکند... باید با انصاف رفتار کرد، باید با اینها با برادری 

رفتار کرد.  57/12/29

]از  نومیــدی  و  امیــدواری  دوگانــه ی  آن  در 
دوگانه های مواجهه با حوادث[، دچار نومیدی 
ه ال 

َ
هم نباید بشــویم: ال َتایَئســوا ِمن َروِح اِل ِاّن

 الَقــوُم الکاِفرون -که در 
َّ

َیایَئُس ِمــن َروِح اِل ِاال
سوره ی یوسف اســت- این مربوط به مسائل 
دنیایی اســت... البّته در امور اخروی هم همین 
جور اســت اّما آیه در مــورد امور دنیایی اســت. 
ال َتایَئســوا! چرا انســان مأیوس باشــد؟ نخیر، 
ما امیدواریم کــه بتوانیم بینی ایــن قدرت های 
نفشان کنیم؛ 

َ
مستکبر را به خاک بمالیم و رغم ا

می توانیم ایــن کار را ]بکنیــم[، امیدواریم؛ ]اگر[ 
تاش کنیم، هّمت کنیم، بخواهیم، به خدا توّکل 

97/12/23 کنیم، از خدا بخواهیم، می شود.  

من حتما ماسک می زنم             
اگر دو سه نفر دور من باشــند، بنده هم حتمًا ماســک می زنم، کما اینکه آدم می بیند این ماســک زده نمی شود؛ خب وقتی 
که شما که مسئول دولتی هســتید، در یک اجتماع مردمی ماســک نمی زنید، این جوانی هم که در خیابان دارد راه می رود و 

99/4/10 حوصله ی ماسک ندارد، تشویق می شود که نزند.     

گفتــه می شــود کــه مشــکات اقتصــادی ]ایجاد 
می شــود[؛ بله، همین  جور است؛ بایستی وضعی 
را پیش بینی کرد که مشــکات اقتصادی از ناحیه ی 
کرونا، یا پیش نیاید، یا کمتر بشــود و ســبک بشود، 
لکن این را هم باید توّجه داشت که اگر خدای نکرده 
ما بی توّجهی کردیم و مجّددًا کرونا شــیوع فراوانی 
پیدا کرد، ُخب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر 
خواهد شد، مشکات بیشتر خواهد شد؛ و ما امروز 
احتیاج داریم به مراقبت از همه ی جهات.      99/4/7       

ایــن حکــم قاطــع اســامی ا ســت در زمینــه ی نفــی 
طبقــات اجتماعــی؛ گرامی تریــن شــما نــزد خــدا، 
بــا تقواتریــن اســت. یعنــی از یــک طبقــه ای بــودن، 
وابســته بــه خانــواده ای بــودن، وابســته بــه یــک 
سلســله و تیــره ای بــودن، موجــب گرامی تــر بــودن 
اینجاســت؛  باریک تــر  و  جالب تــر  نکتــه ی  نیســت. 
ــد،  ــر از دیگرانن ــه باالت ــتند، ک ــوا هس ــا تق ــه ب ــی ک آنهای
برخــوردار  بیشــتری  حقوقــی  امتیــازات  از  بــاز 
تقــوا  بــا  آدم هــای  کــه  نیســت  اینجــور  نیســتند. 
یــک پــول بیشــتری بگیرنــد، یــک حقــوق بیشــتری 
داشــته باشــند یــا از حقــوق اجتماعــی بیشــتری 
 و بهتــری برخــوردار باشــند، نــه، نــه خیــر؛ اینجــور 

53/7/8 نیست.  

روحّیه ی جهادی را بر روحّیه ی تافته ی جدابافته بودن 
ترجیح بدهیــد. یکــی از خطراتی که گریبان کســانی را 
که یک امتیازی دارند می گیرد، این اســت که احساس 
کنند تافته ی جدابافته اند، احســاس کنند یک ســر و 
گردن از همــه باالترند؛ این خطر بزرگی اســت، این یک 
خطر شخصّیتی اســت، یک بیمارِی شخصّیتی است؛ 

نگذارید این بیماری در شــما رشــد بکند و راهش هم 
ایــن اســت کــه کار جهــادی و روحّیــه ی جهــادی را در 
خودتان تقویــت کنید. روحّیــه ی جهادی یعنــی کار را 
برای خدا انجام دادن، کار را وظیفه ی خود دانســتن، 
همه ی نیروها را در راِه کاِر درست به میدان آوردن؛ این 

روحّیه ی جهادی است.  94/7/22

کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد اگر...

روحیه تافته جدابافته بودن را از خودتان دور کنید

اهتمام رهبر انقالب به رعایت مالحظات بهداشتی در جلسات کاری 

کالم امام  

خانواده ایرانی  

مسئله روز  

درس اخالق  

عکس نوشت  

تفسیر قرآن  

حزب اهلل این است  

در مواجهه با حوادث
 ناامید نشوید

در جامعه اسالمی همه باید 
با هم برابر باشند

برای پدر و مادرتان دعا و طلب 
مغفرت کنید                 

بعضی از بّچه ها هستند که پدرها و مادرها، جانشان 
را، هستی شان را، آبرویشان را، مالشــان را َصرف این 
بّچه ها می کنند ]اّما[ بعد از اینکه پدر از دنیا رفت، یک 
فاتحه هم براى پــدر نمی خوانند، یک طلب مغفرت 
هم براى پدر نمی کنند، اصًال یادشان نمی آید؛ ]اگر[ 
یادشــان هم بیاید قضایا نقل می کنند، نــه اینکه از 
خداى متعال براى او طلب مغفــرت کنند. آن چیزى 
که آن بیچاره احتیاج دارد، این اســت که شما از خدا 
بــراى او طلب مغفرت کنید، طلــب رحمت بکنید؛ به 
این احتیــاج دارد... مهم ترین چیــزى هم که ممکن 
اســت از فرزند، به درد پدر بخورد، این اســت که براى 
او طلب مغفرت کند... یکی از چیزهایی که حضرت در 
دعاى شریف صحیفه ى سّجادّیه درباره ى والدین از 
خداى متعال طلب میکنند، این است که توفیق بده 
من بعد از هر نمازى آنها را دعا کنم، یعنی این یکی از 
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