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»تحول« برای تحقِق »حق و عدالت«
مروری بر ۲۰ مطالبه ی رهبر انقالب از قوه قضائیه در سال های اخیر

در پیشــرفت علم  پیشتاز و پیشران باشید

رفتار روزانه در دل و روح انسان اثر می گذارد

چمران، هویت انقالب را شناخت

»خط حزب اهلل« تأکیدات اخیر رهبر انقالب درباره ی »امید و امیدآفرینی« را بررسی می کند»خط حزب اهلل« تأکیدات اخیر رهبر انقالب درباره ی »امید و امیدآفرینی« را بررسی می کند

جهاِد بزرِگ جوانان انقالبیجهاِد بزرِگ جوانان انقالبی

سخـــن   یأس از آینده، سم مهلک است
»توصیــه مــن امیــد و نــگاه خوش بینانــه به هفتـــــه

آینده اســت. بــدون ایــن کلید اساســِی همه 
قفل هــا، هیــچ گامــی نمی تــوان برداشــت.«   
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ امیــد، کلیــدی اســت کــه در ســختی ها و 
بزنگاه ها، روزنه ای باز می کند برای فردا. انسان و جامعه ی 
در حال حرکت که برای رسیدن به اهدافش در حال تالش 
است، باید مسیر باز کند و صخره و گردنه ها و پرتگاه ها را رد 
کند و برای اینکه پایش نلغزد، دقیق گام برداشته و تصویر 
آرمانِی رســیدن به قلــه را ُمدام یــادآوری کنــد. در نقطه ی 
مقابل این حقیقت امــا: »بدترین بالئی که ممکن اســت 
بر سر یک نسل در یک کشــور بیاید، ناامیدی و یأس است. 
اینکه می گویند: آقا! چه فایده دارد؟ فایــده         ای ندارد. این 
روحیه »فایده         ای ندارد« -یأس از آینده- سم مهلک همه 
فعالیت هاست... امید، آن نیروی عظیمی است که انسان 

را پیش می برد.«     ۱۳۸۸/۶/۸
محکــم بایــد قــدم برداشــت و اســتوار تصمیــم گرفــت و 
روبه جلو حرکــت کرد. برای رشــد و پیشــرفت جامعه آفات 
و موانــع فرهنگــی و روانــِی مهمــی مثــِل تــرس، غفلــت، 
جابه جاکردن مســائل اصلی با فرعی، مشغول شــدن به 
اختالفــات، تنبلی و ُسســتی و اشــتباه محاســباتی وجود 
دارند و یکی از این آفت های مهلک یأس و ناامیدی اســت. 
موانعی که به عنوان دشــمن درونی عمل کرده و موجب 
کندِی حرکت می شوند. در گام دوم انقالب اسالمی، امید 
صادق و برآمده از واقعیت ها و تجربیاِت ملت ایران اســت 
که می تواند ما را از پیچ هــای مهم تاریخی عبــور داده و به 

قله های پیشرفت و تعالی برساند. 

   یأس آفرینی و ناامیدی، سالح دشمن
در نقطــه ی مقابِل این رویکــرد »اگر دشــمن بتواند مردم 
مــا را، جوانان مــا را، قشــرهای ما را، نســبت به آینــده این 
حرکتشــان ناامیــد کنــد، ضربــه خــود را زده اســت. ایــن 
خطر عمده اســت؛ لذا، شــما می بینید بــا انواع و اقســام 
روش هــا، بیان هــا، زبان هــا و شــیوه ها ســعی می کننــد 

ایــن  تــداوم  بــه  را نســبت  ادامه در صفحه 3دل هــا 
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مروری بر ۲۰ مطالبه ی رهبر انقالب از قوه قضائیه در سال های اخیر

گزیده بیانات

»تحول« برای تحقِق »حق و عدالت«
»خط حزب اهلل« به مناسبت فرارسیدن هفته ی قوه ی 
قضائیه مهم ترین مطالبات رهبر انقالب از مسئوالن این 

قوه در سال های اخیر را بازخوانی می کند:

رویکرد تحولی در قوه قضائیه را ادامه دهید
مسئله ی رویکرد تحّولی در قّوه باید ادامه پیدا 1

ف نشــــود بلکه باید شــــّدت پیدا کند؛ تقویت 
ّ

کند، متوق
بشــــود تا بتواند به آن آخر راه و ســــرمنزل نهایی برســــد. 
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷تحّول، در چهارچوب و قالب یک مبانی متقن 
و محکمی که از اسالم و از قرآن و مبانی دینی گرفته شده 
به وجود خواهد آمد. مدیرّیت هم در تحّول الزم اســــت. 

۱۳۹۹/۰۴/۰۷

رفتن بین مردم را ترک نکنید؛ این کاِر بسیار خوب 2 ارتباط با مردم را تداوم دهید
و مهّمی است؛ هم رفتِن داخل مردم، هم ارتباط داشتِن 
با گروه های فّعال جامعه؛ فّعاالن دانشگاهی، فّعاالن 
حوزه ای، فّعاالن اقتصــــادی، فّعاالن بخش مربوط به 
مســــائل زنان... یا مســــئله ی اقوام؛ ارتباط با اینها خیلی 

مهم است.۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 

 3 با فساد در درون قوه مبارزه کنید
ّ

مأمورّیت قّوه ی قضائّیه مبارزه ی با فساد در کل
جامعه اســــت لکن در درجه ی اّول، مبارزه ی با فساد در 
داخل خود قّوه اســــت... اگر چنانچه فسادی در داخل 
قّوه ی قضائّیه به وجود بیاید، ضررش بســــیار بیشــــتر از 

فساد بیرون قّوه ی قضائّیه است.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

 در شناخت و مجازات مفسد، دچار ظلم نشوید
خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست 4

و مفسد نیست و فاسد نیست، به عنوان مفسد و فاسد 
شناخته بشــــود و معّرفی بشود و با او رفتار بشود، این 
ظلم بسیار بزرگی است؛ یا اگر چنانچه بیش از آن مقداری 
که مستحّق مجازات و مستحّق مالمت است، مجازات و 
مالمت بشود این هم کامًال درست نیست.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

]اینکه[ مأمورینی بروند در یک دادگســــتری ای 5 نظارِت درونی قوه را افزایش دهید
به صورت ناشــــناس و آنجا بنشینند، وضع دادگستری 
را، مراجعــــات مردم را ببینند، بعــــد به آن قاضی یا به آن 
بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه جوری اســــت، 
دادسرا چه جوری اســــت، چه جوری حکم میکنند؛ اینها 
کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار بایستی َده برابر 

آنچه انجام میگیرد، انجام بگیرد.۱۳۹۷/۰۴/۰۶  

احیای حقوق عامه را دنبال کنید بحث ورود قّوه ی قضائّیه به احیای حقوق عاّمه... 6
بسیار کار الزم و خوبی است... البّته فقط مسائل اقتصادی 
نیســــت؛ مسئله ی سالمت، مسئله ی آموزش، مسئله ی 
محیط  زیســــت و امثال اینها مســــائل زیادی هست که در 
اینها حقوق عاّمه باید مورد توّجه قرار بگیرد. ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

قاطعانه عمل کنید باید دارای حکمت باشــــید، دارای علم باشــــید، 7
دارای حالت و حّس شــــنیداری باشــــید و دارای اقتدار. 
بایــــد بفهمنــــد قــــّوه ی قضائّیــــه دارای اقتدار اســــت، 
آنچه را تشــــخیص میدهد، بــــه آن قاطعًا عمل میکند. 

۱۳۹۸/۰۴/۰۵

در بعضی موارد تشهیر الزم است شــــما قاضی خوب کم نداریــــد... یک تعدادی از 8
اینها را چهــــره کنید، معّرفی کنید؛ نقطه ی مقابلش هم 
همین جــــور... قاضی ای که خیانت کــــرده در مقام قضا 
-حاال قاضی یا اعضای دادســــرا، فــــرق نمیکند- این را 
معّرفی کنید؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنید.۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 

وقتی یک مفســــد اقتصادی را شــــما محاکمه 9 دالیل مجازاِت مفسدان را برای مردم تبیین کنید
میکنید و محکوم میکنید به یک مثًال جزائی و یک مجازات 
و معاقبه ای، این برای مردم جوری تبیین بشود که مردم 
همه احساس کنند که این کاِر درستی است و این کار باید 

همین جور انجام میگرفت. ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

 همه وظایف را به صورت متوازن پیگیری کنید
پیگیری متوازن همهِ ی وظایف، یکی از مسائلی 10

است که باید مورد توّجه باشد؛ یعنی ما وقتی که به یکی 
از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقّیهِ ی 
وظایف غافل نمانیم و آنها روی زمین نماند.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

در مورد پیشــــگیری آنچه حائز اهّمّیت است این 11 با شناخت زمینه های جرم از وقوع آن جلوگیری کنید
است که ما بســــترهای وقوع جرم و تولید جرم را درست 
بشناســــیم. اگر این بسترها شناخته شــــدند، دانسته 
شدند آن وقت شما راحت با آشنایی، با بصیرت میتوانید 

با وقوع جرم مقابله کنید. ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

 کاری کنید دسترسی مردم به قوه قضائیه آسان شود
]یکــــی از جنبه های مردمی بودن[ این اســــت 12

کــــه ما کاری کنیم که دسترســــی مردم به قّوه ی قضائّیه 
آســــان بشــــود. یکی از کارهای مهم این است که مردم 
براحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشان در قّوه ی قضائّیه 

دسترسی داشته باشند.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

 اطالعات قضائی مردم را افزایش بدهید
گاهی اوقات کســــانی، یک گرفتاری ای دارند که اگر 13

چنانچه مثًال به فالن نقطه ی قّوه ی قضائّیه مراجعه کنند، 
این حل خواهد شــــد؛ ]اّما[ نمیدانند، مّطلع نیستند و این 
گرفتاری روی آنها فشــــار می آورد... بنابراین ]باید[ اّطالعات 
قضائی، آگاهی های قضائی مردم هم باال برود. ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

از نخبگان حوزه و دانشگاه استفاده کنید 14
قّوه ی قضائّیه نیاز دارد به بهره گیری از دانشها و 
دانشمندهایی که کارشان فقط دانش قضائی نیست... 

اگر چنانچه از نخبگان حوزه و دانشگاه در دانشهای دیگر 
استفاده نشود، طبعًا قّوه ی قضائّیه نخواهد توانست 

کار را آن چنان  که باید و شاید دنبال کند.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

درست کنید15 بــرای نظارت هــای مردمــی زیرســاخت حقوقــی 
برای نظارتهای مردمی و گزارشــــهای مردمی زیرساخت 
حقوقی در داخل قّوه الزم است؛ یعنی شما باید جایگاه 
این را در داخل قّوه مشــــّخص کنید که این گزارشها کجا 
برود، چه جوری بررســــی بشــــود و صّحت و ُســــقم این 
گزارشها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنّیت آن 

گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند.۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 

اعتماد مردم را به قوه قضائیه جلب کنید یک نکته ی مهم در باب قّوه ی قضائّیه که میبینم 16
درست پیش نمیرود مسئله ی اعتمادسازی مردم است... 
در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با 
محّبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد. ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

 بــرای کســب وکار و معیشــت مــردم فضــای امن 
فراهم کنید17

یکی از جاهایی که قــــّوه ی قضائّیه میتواند برای اصالح 
اقتصاد کشــــور نقش ایفــــا کند، ایجــــاد امنّیت فضای 
اقتصادی اســــت... بایــــد بتواند نوعی برخــــورد کند با 
مختل کننــــده ی امنّیت، که فضای کســــب وکار مردم، 
فضای زندگی و معیشــــت مردم، یک فضای امنی باشد. 

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

بایســــتی گوش شــــنوا وجود داشــــته باشد. 18 گوش شنوا نسبت به شاکی و متهم داشته باشید
بشــــنوید! هم از آن کسی که شاکی است و آمده شکایت 
میکند گوش بدهید ببینید واقعًا چه میگوید، هم از آن 
کســــی که مّتهم اســــت و از خودش دفاع میکند، کامًال 

گوش کنید ببینید چه میگوید.۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 

مانــــدن پرونده هــــا... لگد به حالــــت ]اقتدار و 19 از طوالنی شدن پرونده ها جلوگیری کنید
قاطعیت قوه قضائیه[ اســــت. وقتی پرونده یک ســــال، 
دو سال، پنج سال، ده سال میماند، معنایش این است 
که دســــتگاه قضائی در این مسئله دچار »چه کنم - چه 
کنم« اســــت، نمیداند چه کار باید بکند؛ این نمیشود؛ به 
هر نتیجه ای که رســــیدند، قاطع آن نتیجه را عمل بکنند. 

۱۳۹۸/۰۴/۰۵

در عملکردهــــا، در آنجاهایی کــــه تخاصم وجود 20 در تخاصمها به عفو و گذشت توصیه کنید
دارد، توصیه ی به عفو و گذشــــت و بخشــــش و مانند اینها 
]باشد[... همین مســــئله ی احیای حکمّیت که مربوط به 
خانواده است یا این شوراهای حل اختالف -البّته به شکل 
صحیح- اینها همان دخالت دادن اخالق در مسائل قّوه ی 

قضائّیه و چرخ و َپر قّوهِ ی قضائّیه است.۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
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من نگرانی ام از این نیســـت که حرفی زده شـــود، از کســـی انتقاد 
شـــود؛ نـــه. یک نفـــر انتقاد میکند، یـــک نفر هم جـــواب میدهد. 
نگرانـــی من از رائج شـــدِن اخـــالق بی انصافی در جامعه اســـت. 
خدمـــات فراوانی انجام میگیرد، انســـان همـــه را کنار بگذارد، به 
نقطه ای بچســـبد، این درســـت نیســـت. البته این خطاب به همه 
است. این را ما به شخص خاصی، به گروه خاصی، به جناح خاصی 
عرض نمیکنیم، این را به همه عرض میکنیم. همه مراقب باشند 
یکدیگر را تخریب نکنند. این فضای تخریب، فضای خوبی نیست. 
مردم هم خوششـــان نمی آید. ... اگر شـــما خیال میکنید که شما 
بیائید بنشـــینید و فالن مســـئول یا فالن جریـــان را مذمت کنید، 
مردم لذت میبرند و خوششـــان می آید، اشـــتباه میکنید. مردم از 

فضای تخریب خوششان نمی آید.        ۱۳۸۷/۰۶/۲۹

مراقب باشید یکدیگر را تخریب نکنید!

خطبه های انقالب  

گناه را فقط خدای متعال باید ببخشد

به رسم آیه ها  

مســـئله ی ســـبک زندگی که ما ... مطرح کردیم،یکی از مســـائل 
مهم اســـت. سبک زندگی ُشـــعبی دارد؛ یکی از مهم ترین اهداف 
ت ایران و دشمنان اسالم این است که سبک زندگی 

ّ
دشمنان مل

مسلمانها را عوض کنند و شبیه به سبک زندگی خودشان بکنند. 
واقعّیتهای زندگی، در فکر انسان اثر میگذارد؛ رفتار روزانه در دل و 
روح انسان اثر میگذارد -هم روح خود انسان، هم روح مخاطبان 

و معاشران انسان- اینها میخواهند این را تغییر بدهند.
اســـالم یک ســـبک زندگی برای ما آورده اســـت. فـــرض بفرمایید 
ادب. یکـــی از کارهـــای مهم ادب اســـت. فرنگی ها در برخوردهای 
معمولی شـــان خیلی مقّید به ادب نیســـتند؛ ما ایرانی ها از قدیم 
معـــروف بودیـــم بـــه اینکـــه در گفتارهایمـــان، در مخاطباتمان 
مالحظـــه ی ادب را میکنیـــم؛ احترام طرف مقابل را حفظ میکنیم. 
اینهـــا میخواهند این را عوض کنند و متأّســـفانه یک جاهایی هم 

ق شده اند.         ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
ّ

موف

در دین مقدس اســـالم، اقرار به گناه پیش دیگران ممنوع است. 
اینکه در بعضی از ادیان هســـت که بروند توی عبادتگاه ها، پیش 
روحانی، کشـــیش، بنشـــینند، اعتراف به گناه کنند، این در اسالم 
نیســـت و چنین چیزی ممنوع اســـت. پرده درِى نســـبت به خود و 
افشـــای اســـرار درونی خود و گناهان خود پیش دیگران، ممنوع 
اســـت؛ هیچ فایده ای هـــم ندارد. اینکه حـــاال در آن ادیان خیالی 
و پنداری و تحریف شـــده اینطور ذکر میشـــود که کشـــیش گناه را 
میبخشـــد، نه؛ در اســـالم بخشـــنده ی گناه، فقط خداست. حّتی 
پیغمبر هم نمیتواند گناه را ببخشـــد. در آیه ی شـــریفه میفرماید: 
»ولو اّنهم اذ ظلموا انفســـهم جاءوک فاســـتغفروا اهلل واستغفر 
لهم الّرسول لوجدوا اهلل تّوابا رحیما«؛ وقتی گناهی انجام دادند، 
ظلم به نفس کردند، اگر بیایند پیش تو که پیغمبر هستی، از خدای 
متعال طلب مغفرت و طلب بخشش کنند و تو هم برای آنها طلب 
بخشـــش کنی، خداوند توبه ی آنها را میپذیرد. یعنی پیغمبر برای 
آنها طلب بخشش میکند؛ خود پیغمبر نمیتواند گناه را ببخشد؛ 
گناه را فقط خدای متعال باید ببخشد. این استغفار است، که این 

استغفار حقیقتًا جایگاه مهمی دارد.       ۱۳۸۶/۰۶/۲۳  

رفتار روزانه در دل و روح انسان اثر می گذارد

درس اخالق  

حرکــت ُپرافتخار اســالمی مــردد و مأیــوس کنند 
و امیــد را از آن هــا بگیرنــد. ایــن مهم تریــن خطــر 
اســت.«     ۱۳۷۹/۳/۱۴ آن هــا کــه چشــم دیــدن 
موفقیت و عزِت ملت ایــران را ندارند و هنوز طعم 
کاپیتوالسیون و سلطه گری در ایران دوراِن پهلوی 
را زیر دندان دارند، برای جبران شکست های خود 
و بــرای متوقف کــردن حرکــت آرمانِی ملــت ایران 
و نظــام اســالمی دست به کارشــده و بنگاه هــای 
خبــری و تریبون هــای دروغ و لجن پراکنــی بــه راه 
انداخته اند و با تمرکز بر ایجاد »جنِگ شــناختی« 
به دنبال تسلط بر افکار و اندیشه و انگیزه ایرانیان 
هستند. دشمنانی که روزگاری کار حکومت نوپای 
اسالمِی ایران را تمام شده می خواندند و وانمود 
می کردند کــه حکومــت جوان بــدون ســازوبرگ 
نظامی و بدون حمایت نظامــی ابرقدرت ها، چند 
روز بیشتر دوام نمی آورد امروز تنها چاره ی خود را 
پمپــاژ دروغ و تحریف و وارونه نمایــِی حقایق برای 
یأس آفرینــی می بیننــد: »امــروز ســعی دشــمن 
ایــن اســت کــه ایمــان دینــی و امیــد را تضعیــف 
کنــد، خوش بینی به آینــده و به مدیریت کشــور را 
تضعیف کنــد؛ این ها چیزهایی اســت کــه روی آن 
دارند برنامه ریــزی می کننــد، روی آن برنامه ریزی 
می شود؛ ]مثًال[، چه کار کنند که عقیده مردم این 
بشــود که آینده ای ندارند، آینده بن بست است و 
در کوچه بن بســت قرار دارد؛ روی این برنامه ریزی 
و برنامه سازی می کنند، در فضای مجازی و گاهی 
متأســفانه در فضاهــای رســمِی خــوِد مــا این ها 
را بین مــردم جوری پخــش می کنند که مــردم به 
این نتیجه برسند که راه ها بن بســت است، راه ها 
خطاســت یا به این نتیجه برســند که مســئولین 
کشور، مدیریت کشور، بلد نیســتند کشور را اداره 

کنند.«    ۱۴۰۱/۳/۲۲
ســیاه نمایی از وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
بــه  آلــوده  تصویــری  ارائــه  ایــران،  فرهنگــی  و 
تباهــی از آینــده ی ایران، سانســور پیشــرفت ها و 
دستاوردهای متعدد و شــگفت انگیز ملت ایران، 
بزرگ نمایی مشــکالت، نپرداختن بــه ضعف های 
مفرِط نظام هــای لیبرالی در تأمین رفــاه و آرامش 
مردم، وارونه نمایی از وضعیِت انسجام اجتماعی 
در میــان ملت ایــران، القــای حس یــأس از بهبود 
شرایط اقتصادی و ناامیدسازی از اصالح و تحول 
در کارهــا و ایجــاد بدبینی نســبت بــه تصمیمات 
مســئوالن و مدیران جمهوری اســالمی در قوای 
سه گانه، از جمله اقداماتی اســت که امروز بیش 
از پیش در دســتورکار رســانه های معانــد انقالب 

اسالمی و پادوهای رسانه ای آن ها قرار دارد.
مــردم  مأیوس ســازی  بــرای  امــروز  دشــمن، 
به خصوص نسل جوان وارد »جنگ ترکیبی« شده 
و درصدد اســت تا در کنار ایجــاد محدودیت های 
اقتصــادی همچــون تحریــم و تهدیــِد شــرکای 
اقتصادی ایــران، در عرصه ی رســانه نعــل وارونه 
بزنــد و بــا »جنــگ روایت هــا«، ناکارآمــدی نظــام، 
ماجراجویی ایران و یا حمایت از کشورهای حامی 
مقاومت را علت برخی مشــکالت نشــان دهد و با 
سیاه نمایی از وضعیت کشور، نسل جوان کشور 
را ســرخورده و نســبت بــه آینــده کشــور خویش 
بی تفــاوت کنــد؛ امــا »عامــل اصلــی پیــروزی، در 

صحنه بودن مردم اســت؛ عامل در صحنه بودن 
مردم، امید و اطمینان آن هاست. این امید را باید 
در مردم تقویت کرد؛ مردم را نباید ترساند؛ مردم را 

نباید بدبین کرد.«    ۱۳۸۹/۶/۲۵

   امید؛ معیار انقالبیگری
با جنگ همه جانبه ای که دشمنان ایران اسالمی 
بــه راه انداخته انــد و امیــد و عــزم ملت را نشــانه 
گرفته اند و بر طبــل یأس و تــرس می زنند، بدون 
شــک، "امید" شــاخصی برای محِک انقالبی گری 
اســت. نیــروی انقالبــِی اصیل، امیــدوار و منشــأ 
امیــد و امیدآفرینــی برای جامعه اســت؛ انســاِن 
اهــل  و  اقــدام  اهــل  دارد،  انقالبی»شــجاعت 
عمــل اســت، ابتــکار مــی ورزد، بن بست شــکنی 
و گره گشــایی می کنــد، از چیــزی نمی ترســد، بــه 
آینــده امیــدوار اســت، بــه امیــد خــدا به ســمت 
آینده روشــن حرکت می کنــد؛ انقالبی گری یعنی 
ایــن«      ۱۳۹۵/۸/۱۲ چراکه به صــدِق وعده های 
الهــی ایمــان دارد و تجربیات عینــِی موفقیت ها 
و پیشــرفت های بــه دســت آمــده در ســال های 
پس از پیــروزی انقالب از جملــه در صحنه ی دفاع 
مقدس را نیز به روشنی فهم می کند: »رزمندگان 
ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که واقعًا به 
حســب محاســبات عاّدی هیچ امیدی به پیروزی 
نبــود؛ واقعــًا  هیــچ امیــدی بــه پیــروزی نبــود... 
جمهوری اسالمی، جوانهای ما، فرماندهی امام 
بزرگوار جوری عمــل کرد که این دفــاع مقّدس با 
عّزت مطلق جمهوری اسالمی تمام شد، دشمن 
منکوب شــد، بینی اش به خاک مالیده شــد. این 
امیــد را رزمنــدگان مــا دادنــد؛ یعنــی در همــه ی 
شــرایط، حّتی شــرایطی مثل شــرایط اّول جنگ، 
بایستی انسان امیدوار باشــد به کمک الهی و به 

هّمت خودش.«     ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
و البتــه در نقطه ی مقابل »هر کســی کــه مردم 
دارد  دشــمن  بــرای  کنــد،  ناامیــد  آینــده  از  را 
کار می کنــد؛ چــه بدانــد، چــه ندانــد. هر کســی 
ایمان هــای مــردم را تضعیــف کنــد، بــه ســود 
دشــمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چــه نداند. 
هر کســی مردم را نســبت به فعالیــت و تالش و 
برنامه ریزی های مســئولین کشــور بی اعتقاد و 
بدبین بکند، دارد به ســود دشــمن کار می کند؛ 

چه بداند، چه نداند.«     ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
کالم آخر اینکه وظیفه ی جوانــان مومِن انقالبی، 
فعاالن فرهنگی و اجتماعی، رسانه ها، مسئوالن 
اثرگــذار،  و  تریبــون  صاحــِب  شــخصیت های  و 
نقش برآب کــردن نقشــه ی دشــمن  و غلبــه بــر 
 توطئــه ی یأس آفرینــی اســت؛ جهــادی از جنس 
ایجــاد انگیــزه و امید بــرای آینده: »شــما جوانان 
باید پیش گام در شکستن این محاصره تبلیغاتی 
باشــید. در خــود و دیگران نهــال امید بــه آینده را 
پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 
برانیــد. ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد 
شماســت.«     ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ »آن وقتــی کــه من و 
شــما قدم هامــان را محکــم برمی داریم، بــا امید 
حرکت می کنیم، هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند راه 
ما را ســد کند؛ و همین در رویاندن شــکوفه های 
امیــد در دل مســلمانان و ملت هــای اســالمی 

بیشترین اثر را داشته است.«    ۱۳۹۰/۳/۳

ادامه از  صفحه 1

سخن 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

جهاد تبیین  

ســـؤال:   اگر »فرزند بزرگ هر نســـل« به عنوان 
متولـــی وقـــف تعیین گردد، پـــس از فوت او آیا 

متولی بعدی، فرزند بزرگ اوســـت یا برادرش؟

جواب: پس از او، برادر بزرگ تر متولی می شود 
و تا زمانی که برادران متولی اول، زنده هستند، 
فرزنـــدان او متولی نخواهند شـــد تا آنکه تمام 
افراد نسل اول از دنیا بروند که در این صورت، 
تولیت به فرزند بزرگ نســـل بعدی می رســـد و 
بـــرای نســـل های بعد آن نیز بـــه همین صورت 
عمل می شـــود؛ بنابراین تا از نسل قبل یک نفر 

زنده باشـــد، نوبت به نسل بعد نمی رسد.

حکم تولیت اوالد ذکور 
در وقف نسل بعد نسل 

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است    

شما هوشیار باشید که بسیاری از این اشخاصی 
کـــه بیـــن مـــردم افتادنـــد و تبلیغات ســـوء     می 
کننـــد، می خواهند این نهضت ما را به شکســـت 
برسانند. شما دوستان، شما برادران من     آگاه و 
بیدار باشید و نگذارید اخاللگران بین شما رخنه 
کنند. اینها بنا دارند که باز مســـائل     را به ســـالهای 
قبل برگردانند؛ اینها عمال اجانب هســـتند.... ما 
از شـــما آرزوی ایـــن داریم که وحـــدت کلمه تان را 

حفظ کنید.        ۱۳۵۸/۰۱/۲۵   

ســـایه ی مبـــارک اســـتاد متعهـــد و متدیـــن و 
مجاهد بر ســـر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین 
نعمت هـــای الهی و نویددهنده ی ســـرافرازی و 
رســـتگاری آینده ی ملت ایران اســـت. علم نافع 
و پیشرفته ی شـــما چه در موضوعات راهبردی 
و اساســـی و چه در مســـائل نقد و کاربردی، نیاز 
حتمـــی و فوری کشـــور اســـت. فعالیت اســـتاد 
بســـیجی تنها تعلیم نیســـت، پیشـــرفت علمی، 
نـــوآوری در ماهیـــت دانش و زبـــان آن، آمیختن 
آمـــوزش بـــا اخـــالق و تربیـــت نفســـانی، همت 
گماشتن به دوگانه ی: فراگیری تازه  های علمی، 
و اجتهـــاد و تولید علـــم، و وظائف دیگری از این 
قبیل نیز در زمره ی مســـئولیت های اســـتاد علم 
اســـت، و شـــما بســـیجیان عزیز در همه ی این 
زمینه ها می توانید پیشـــتاز و پیشـــران باشـــید.   

  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    

نگذارید اخاللگران 
بیــن شمـا
 رخنه کنند

در پیشرفت علم
 پیشتاز و پیشران باشید
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چمران، هویت انقالب را شناخت

انتشار برای نخستین بار  

خانواده  ایرانی  

ازدواج یــک جنبــه ی قدســی دارد؛ ایــن 
جنبــه ی قدســی را نبایــد از آن گرفــت. گرفتن 
جنبــه ی قدســی بــه همیــن کارهــای زشــتی 
اســت کــه متأســفانه در جامعــه ی مــا رائــج 
شــده. ایــن مهریه هــای ســنگین بــه خیــال 
اینکــه میتوانــد پشــتوانه ی حفــظ خانــواده 
و حفــظ زوجیــت باشــد، تعییــن میشــود؛ 
در حالــی کــه اینجــور نیســت. حداکثــر ایــن 
ــد،  ــاع میکن ــوهر از دادن امتن ــه ش ــت ک اس
میبرنــدش زنــدان؛ یــک ســال، دو ســال 
زنــدان میمانــد. در ایــن اقــدام، بــه زن چیــزی 
نمیرســد؛ او بهــره ای نمی بــرد، جــز اینکــه 
کانون خانواده اش هم متالشــی میشــود. 
اینکــه در اســالم از حضــرت امــام حســین 
ــا  ــود م ــه فرم ــده ک ــل ش ــالم( نق )علیه الّس
دخترانمــان و خواهرانمــان و همســرانمان 
را جــز بــا مهرالّســنه عقــد نکردیــم، بــه خاطــر 
 میتوانستند.       ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ 

ّ
این است؛ واال

دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. یک روزی بود 
زمان امام، نه اینترنت بود، نه ماهواره ها به این شـــکل بود؛ 
آنجا امام میگفت که دشـــمن با قلم با شـــما مبارزه میکند؛ با 
قلـــم. امام متوّجه بود. امروز بحث قلم نیســـت، امروز بحث 
فضای مجازی اســـت، بحث ماهواره ها اســـت؛ جنگ روانی 
است؛ جنگ روانِی همه گیر و همه جایی. نگذارید جنگ روانی 
دشـــمن در کشـــور تأثیر بگـــذارد. ببینید! حـــاال یک نمونه ی 
کوچـــک جنـــگ روانی را من بگویم. نفت ایران را در ســـواحل 
یونـــان دزدی میکننـــد، میدزدندـ ـ نفت مـــا را دزدیدندـ ـ بعد 
دالوران از جان گذشته ی جمهوری اسالمی جبران میکنند و 
کشتی نفتی دشمن را ضبط میکنند، او در تبلیغات سراسری 
فراگیر و امپراتوری رســـانه ای، ایران را به دزدی مّتهم میکند! 
چه کســـی دزد اســـت؟ شـــما نفت ما را دزدیدید؛ ما از شـــما 
پس گرفتیم؛ پس گرفتن مال دزدی که دزدی نیســـت. شـــما 
دزدید. آمریکایی ها به دولت یونان دســـتور میدهند، دولت 
یونـــان هم عمل میکند، نفت مـــا را میدزدد. خب اینها جنگ 
روانی اســـت؛ با این جنگ روانیـ ـ که امثال اینها هر روز موارد 

ـ مقابله کنید.        ۱۴۰۱/۰۳/۱۴  متعّددی اّتفاق می افتدـ 

»مهریه سنگین« 
تضمین حفظ خانواده نیست

نگذارید جنگ روانی دشمن 
ثیر بگذارد در کشور تأ

شهید بهشتی جزو نوادر زمان بود، جزو کســانی بود که نظیر او را انسان در نســلهای پیاپی کمتر پیدا میکند.     
 ۱۳۹۴/۰۴/۰۶یک عنصر قوی، مســتحکم و بشــخصه یک پرچم برافراشــته در ســیر انقالب بود... آن مقداری که 
در آن دوره به این سّید بزرگواِر نورانِی ارزنده برجسته، دســتهای تبلیغاتی دشمن تهمت زدند، به کمتر کسی از 
عناصر انقالب در طول زمان این همه اهانتهای خصمانه و بغض آلود کردند.     ۱۳۸۲/۰۴/۰۷حقًا سّید شهدای 

انقالب اسالمی است و چشم و چراغ این انقالب و این ملت بود.     ۱۳۶۹/۰۴/۰۶ 

سّید شهدای انقالب اسالمی

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم  تیر

دکتر چمــران قبل از رفتــن از ایــران، هم در ایــران مبارزه ى سیاســی کــرده بود و هــم در خــارج از ایــران، در دوران 
تحصیلش یا در دوران بعد از تحصیل در لبنان با مســائل سیاســی و مبارزات سیاســی آشــنا بــود. او خیلی راحت 
میتوانســت یک عنوانی و یک تیترى براى خودش درســت کنــد و با مطرح کــردن آن عنوان و تیتر، یــک جایی براى 
خودش در فضاى سیاسی ایران دســت و پا کند و مانند بسیارى از عناصر سیاســت باز که برایشان به جاى هوّیت 
ی این انقالب غافل بماند، و البّته در آن 

ّ
انقالب اسالمی، هوّیت شخصی خودشان مطرح بوده و هست، از ِسیر کل

ی و تعالی را بپیماید که در کنار بندگان شایســته ى خدا قرار بگیرد، یقینًا 
ّ

صورت به جاى اینکه این طور نردبــان ترق
امروز در اسفل الّسافلیِن مراحل سیاست بازى قرار میگرفت که کســانی که آن راه را رفتند در این اسفل الّسافلین 
قرار گرفتند. اّما دکتر چمران آن نقطه ى اصلی این انقالب را شــناخت؛ نقطه ى اصلی این انقالب عبارت بود از روح 
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