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 نظر رهبر معظم انقالب 
درباره فیلم سینمایی 
»ایستـاده در غبـار«

یکی از عزیزترین دوستان ما  و  از  بهترین روحانیون كشور  این شماره 
تقدیم   می شود
به روح پرفتوح
روحانی    شهید

سید رضا كامیاب

مزار: حرم مطهر امام رضا)ع(تاریخ شهادت : 1360/5/7 ترور توسط  منافقین،  اصابت تیر به سر

»شهيد كامياب جزو عزيزترين دوســتان ما بودند، ســالهاى طوالنى با ما معاشر و محشور 
بودند.63/1/5«»ايشان جزو بهترين طالب مشهد در عالقمندى به انقالب و تعهد نسبت به 
امام و به اين خط مبارزه بودند. وقتى مى گوييم از بهترين طالب مشــهد، تقريبا شايد به اين 

معنا بتوان آن را فرض كرد كه جزو بهترين روحانيون سراسر كشور، ناميد. 62/5/5«

4

روایت آیت ا... خامنه ای از دیداری 
خاص با امام)( در دوران مبارزه

3

حدیث شـرح

تاریخی روایت

»چه شــد كه غربى ها، مشخصاً 
انگـليســــى ها، در مســــأله 
]مشــروطه[  كامياب شــدند؛ از چه شگردى 
استفاده كردند كه كامياب شدند. در حالى كه 
مردم كه جمعيت اصلى هستند، مى توانستند 
در اختيار علما باقى بمانند و اجازه داده نشود كه 
شيخ فضل ا... جلو چشــم همين مردم به دار 
كشيده شود؛ قاعده ى قضيه اين بود... كه اينها 

توانســتند يك عــده اى از اعضــاى جبهه ى 
عدالت خواهى - يعنى همــان اعضاى دينى و 
عمدتاً علما - را فريب بدهند و حقيقت را براى 
اينها پوشيده نگه دارند و اختالف ايجاد كنند. 
]دوم اينكه[حرفهايى را كه از سوى روشنفكرها 
و به وســيله ى عمال حكومت گفته مى شد و 
وعده هايى را كه داده مى شد، حمل بر صحت 
مى كردند. اين طور مى گفتند كه: شــما داريد 

عجله مى كنيد؛ سوءظن داريد؛ اينها قصد بدى 
ندارند... انسان مى بيند كه حساسيت آنها را در 
مقابل انحراف كــم كرده اند؛ اما حساســيت 
بعضى ها مثل مرحوم آشيخ فضل ا... باقى ماند... 
در قضاياى عراق هم اول علما به طور جدى وارد 
شدند، بعد تعبير و توجيه شروع شد: حاال شايد 
اينها راست بگويند! شــايد هدف بدى نداشته 
باشــند! انگليس ها در آن جا بيــن مردم عراق 

شعارهايى را پخش كردند: »جئنا محررين ال 
مستعمرين!«؛ ما نيامده ايم براى استعمار شما، 
ما آمده ايم شــما را از دســت عثمانى ها آزاد 
كنيم... آن وقت آنها در آن جا از ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۸ 
ظاهراً يا ۵۷، سى وهشت سال عراق را آن چنان 
فشردند كه وقتى انسان اين سال هاى طوالنى 
 را نــگاه مى كنــدو مى خوانــد، گريــه اش

3  مى گيرد. 85/2/9«   

طبقه محروم 
باید مورد توجه خاص باشند

 )(كاِر بزرگ امـام صـادق
استحکام پایه های معرفت 
اسالمی در مقابل انحرافات

3

درس های  مشروطه  برای حفظ انقالب اسالمی

تاوان  غفلت 
زخم  تفرقه

4
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بایدها و نبایدهای شش گانه رهبر معظم انقالب درباره جهاد روشنگری نیروهای مومن و انقالبی؛

آينده، آينده ى روشنى است براى انقالب اسالمى... يك استدالل، استدالل تجربه است؛ خب، ما از چه وضعّيتى در اوائل 
انقالب، از لحاظ فقر نيروى انسانى، نيروى ماّدى، سالح، تجربه ى مديريّتى و فقرهاى گوناگون ديگر، امروز به چه وضعّيتى 
رسيديم؛ غناى نيروى انسانى، ماّدى، علمى، سياسى، آبرو و حيثّيت بين المللى... ]همه ى حركت ما[ مواجه با فشار طرف 
مقابل بود... اين تجربه خوب نيست؟ كافى نيست؟ 92/6/26 تجربه ى انقالب را، يعنى عينيت اين نظريه را در طول اين 
سالها بدانيد؛ تاريخ انقالب را بدانيد. اين انقالب مثل خيلى از حرفهاى ديگرى كه در دنيا معمول است، ِصرف ادعا نيست؛ 

يك دامنه ى وسيعى از تجربه و عمل در مقابل آن است. اين انقالب آزموده است، تجربه شده است.  92/3/6  

آداب جهاد    روشنگری

روزگار حّساس و پيچيده اى كه در آن قرار داريم، اهمّيت 
روشنگرى را بيش از هر زمان ديگرى يادآور مى شود؛ در 
دوره كنونى، نقشه دشمن عليه انقالِب ملت ايران، »نفوذ« 
است؛ زيرا »از اينكه بتواند به نظام اسالمى ضربه ى اساسى 
وارد كند نااميد است، چون ميداند در داخل به قدر كافى 
انگيزه و ايمان و صدق و آمادگى وجــود دارد؛... اّما نااميد 
نيســتند از اينكه بتوانند نفوذ كنند... ميخواهند دلها را 
تسخير كنند، ميخواهند ذهنها را تغيير بدهند. 95/3/3« 
و در مقابل اين نقشه پيچيده و ابزارهاى فراوان آن، وظيفه 
بزرگ تبيين، »بر دوش همه ى غمخــواران ملّت ايران و 
غمخواران كشور اســت 95/3/3« اين روشنگرى، نيز در 
واقع جهاد اســت. چراكه »جهاد فقط شمشير گرفتن و 
جنگ كردن در ميدان قتال نيســت؛ جهاد شامل جهاد 
فكرى، جهــاد عملى، جهاد تبيينــى و تبليغى، و جهاد 
مالى اســت. 95/2/29« اما جهاد روشــنگرى همان قدر 
كه اهميت دارد، آداب مهمى نيز دارد كه بايد دلســوزان 

انقالب و جهادگران اين عرصه به آنها ملتزم باشند:
1. آگاه سازی بدون ایجاد فتنه، فساد و دعوا

»شــكلى كه در آن فتنه و دعوا به وجود بيايد، مطلوب 
نيست. آن شــكلى كه براى مردم آگاهى به وجود بيايد، 
براى مسئولين تنّبه به راه حل ها به وجود بيايد]مطلوب 
اســت[... آن جور كه موجب و موجد فساد باشد، نبايد 
باشد... گاهى انسان يك حرفى را ميزند اگرچه انتقادآميز 
است، مسئولين مى آيند تشــّكر ميكنند؛ براى خود ما 
مكّرر پيش آمده كه مسئولين ميگويند آقا اين نكته اى 

كه شما گفتيد، كار ما را آسان كرد. 94/12/20«
2. متقن، مستدل و  بهنگام

»موضعى كه ميگيريد متقن و مستدل باشدكه نتوانند 
درباره اش خدشــه كنند... بهنگام باشــد. گاهى اوقات 
موضع گيــرى در يك مورد و يك چيــزى، در يك وقت 
خوب است، ]اّما[ فردايش خوب نيست؛ يعنى بى فايده 
است يا گاهى هم مضر است؛ بايد حواستان باشد بهنگام 

اين كار را انجام بدهيد. 95/4/12«
3. دوری از جنجال، هیاهو و غرض ورزی

»اينكه مثاًل فرض كنيد عليه برجام بروند جلوى مجلس 
شــوراى اســالمى اجتماع كنند، من فكر نميكنم يك 
منطقى پشت سر اين باشد؛ خب، حاال مگر نمايندگان 
مجلس چقدر فرصت دارند؟ اجتماِع درســت اين است 
كه شما يك سالنى اجاره كنيد يا در اختيار بگيريد... دو 
نفر سه نفر با مطالعه ى قبلى بروند آنجا به طور استداللى 
حرف بزننــد...95/4/12« و »گاهى اوقات يك جماعتى، 
يك افــرادى، جوانهاى احتماالً صالــح و مؤمنى با يك 
كسى مخالفند يا با يك جلسه اى مخالفند، بنا ميكنند 
هياهو كردن و جنجال كردن و شــعار دادن؛ بنده با اين 
كارها موافق نيستم. اين هيچ فايده اى ندارد؛ اين را من 
از قديم به كسانى كه در اين كارها بودند، همواره سفارش 
كرده ام... اين هيچ فايده اى ندارد. فايده در تبيين است، 
فايده در كار درست است، در كار هوشمندانه است؛ اينها 
است كه فايده دارد. گاهى اوقات بعضى ها از روى اغراضى 
اين كارها را ميكنند، به پاى بّچه هاى مؤمن و حزب اللهى 

مى اندازند؛ حواستان به اين هم باشد. 95/3/3«
4. عمارگونه و بدون تعصب و تعلقات جناحی

»يكى از كارهاى مهم نخبگان و خواص، تبيين اســت؛ 
حقائق را بدون تعصب روشــن كننــد؛ بدون حاكميت 
تعلقات جناحى و گروهى و بر دل آن گوينده. اينها مضر 
است. جناح و اينها را بايد كنار گذاشت، بايد حقيقت را 
فهميد. در جنگ صفين يكى از كارهاى مهم جناب عمار 

ياسر تبيين حقيقت بود. 88/5/5«
5. استقامت و تکرار

»البّته تداوم كارى الزم دارد، استقامت الزم دارد، درست 
گفتن الزم دارد، تكرار الزم دارد، ممكن است يك زمانى 

هم طول بكشد. 95/4/12«
6. پرهیز از تهمت زدن: »روشنگرِى بدون اتّهام، بدون 

تهمت زدن، بدون مصداق معّين كردن 94/10/14«  

  رهبر انقالب: بحث حجاب الزامی 
اجباری یا اختیاری، انحرافی است

بخشـى از بيانات رهبـر معظـم انقـالب در جمع 
حجـاب:  و  عفـاف  مردمـى  فعـاالن  شـوراى 
بحث هـاى انحرافى همانند اينكه حجـاب الزامى، 
اجبـارى يـا اختيـارى اسـت، وجـود دارد. ايـن 
حرفهـا بـه نظـر مـن در جمهـورى اسـالمى جـا 
نـدارد... اگـر چنانچـه معلـوم شـد چيـزى ازنظر 
شـرع حـرام اسـت، حكومـت اسـالمى موظـف 
اسـت كه در مقابل اين حرام بايسـتد، حـاال راهى 
كـه انتخاب ميكنـد چه راهى اسـت، آن بسـتگى 

دارد بـه اينكـه تدبيـرش چـه باشـد.|    رجانيـوز|

  اجازه رهبر انقالب به مجلس برای 
نظارت بر مجموعه های زیرنظر ایشان 

سـخنگوى كميسـيون اصـل۹۰ مجلـس: مقام 
معظـم رهبـرى اجـازه داده انـد كـه كميسـيون 
اصل نـود نهادهـاى زيرمجموعه رهبـرى و حتى 

دفتر ايشـان را مورد نظـارت قـرار دهـد.|    ايلنا|

  شیخ عیسی قاسم در دادگاه حاضر نشد
 ادامه تظاهرات مردم بحرین  

دادگاه آيت اهلل عيســى قاســم، مرجع برجسته 
شــيعى بحرين، در ميان موج تظاهرات مردمى، 
بدون حضور وى و ظرف ده دقيقه برگزار شــده 
است. شبكه اللؤلؤ بحرين در گزارشى از برگزارى 
اين دادگاه خبر داد و به نقل از منابعى اعالم كرد، 
شيخ قاسم در اين جلسه حاضر نبوده و به همين 
دليل جلســه دادگاه به ۲4 مرداد موكول شــده 
است. در آستانۀ محاكمۀ شيخ قاسم، صدها نفر از 
مردِم بحرين براى ابراز همبستگى با اين روحانى 

شيعه تظاهرات كردند. |    پرس تى وى|

 آرزوی ناكام اوباما 
درباره جوانان ایرانی

روزنامــه آمريكايــى وال اســتريت ژورنال در 
گزارشى با اشــاره به مفاد متون آموزشى ايران: 
باراک اوبامــا در تغيير جوانان ايــران به افراد 
دلخواه واشــنگتن ناكام مانده است. بخشى از 
شــرط بندى اوباما در امضا توافق هسته اى بر 
اين پايه بود؛ اما برنامه هاى آموزشى ايران مبّين 
اين هستند كه اوباما احتماال در اين شرط بندى 

پيروز ميدان نخواهد بود. |   فارس|

  روزنامه آمریکایی: 
حزب ا... منسجم تر شده است

واشــنگتن پســت: حزب ا... اينك يــك قدرت 
نظامى منطقه اى بــا هزاران نيرو اســت كه در 
جنگ ســوريه به نفع بشار منســجم تر شده اند. 
حزب ا... با مجهزترين تسليحات هوشمند چون 
موشك هاى كورنت و هزاران راكت برد متوسط 
بزرگترين تهديد عليه اسرائيل است.  |    فارس| 

»گاهی اوقات 

یک جامعتی، یک 

افرادی، جوانهای 

احتامالً صالح و 

مؤمنی با یک کسی 

مخالفند یا با یک 

جلسه ای مخالفند، 

بنا میکنند هیاهو 

کردن و جنجال 

کردن و شعار دادن؛ 

بنده با این کارها 

موافق نیستم. این 

هیچ فایده ای ندارد؛ 

این را من از قدیم 

به کسانی که در این 

کارها بودند، همواره 

سفارش کرده ام... 

این هیچ فایده ای 

ندارد. فایده در 

تبیین است، فایده 

در کار درست است، 

در کار هوشمندانه 

است؛ اینها است که 

فایده دارد .«

هفته اخبار

# تجربه _ ملت _ ایران
انقالب اسالمی ِصرف یک ادعا نیست

كلید
واژه

»تبیین و روشنگری« كلید واژه هایی پر تکرار در بیانات ماه های اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی است. ایشان تبیین 
حقیقت را »مهم ترین وظیفه« و »عمده ی هدف انبیاء« می دانند، و معتقدند بدون تبیین و روشــنگری، »قطعاً هیچ 
فکری و هیچ اندیشه ی متقنی، توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد كرد 89/4/14« و ایجاد گفتمان و مطالبه 
عمومی و حركت كشور به سمت اهداف اصلی نیز بدون روشنگری محقق نمی شود، زیرا »ما با ذهنها مواجهیم، با دلها 

مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی افتد، جسمها به كار نمی افتد 95/4/12«
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هفته سخن

1 »در صدر مشــروطه هم علماى بزرگى بودند 
كه اينها نديدند توطئه اى را كــه آن روز غربزدگان و 
به اصطالح روشــنفكرانى تحت تأثير غرب،  طراحى 
ميكردند؛ توجــه نكردند كه حرفهائــى كه اينها 
دارند در مجلس شــوراى ملِى آن زمان ميزنند، 
يا در مطبوعاتشان مينويسند، مبارزه ى با اسالم 
است... مماشــات كردند. 88/12/6«  با توجه به 
غفلت و عدم حساســيت جريان هاى مذهبى و 
اختالفى كه بين آن ها افتاده بود، اســتعمار خط 
خود را در بين افكار عمومى جلو مى برد. »آن خِط 
انگليسِى ماجراى مشروطه... ]با[ شعار توسعه و 
پيشرفت 86/2/25« اذهان مردم را به سمت خود 

كشيده بود.
»نتيجه اين شــد كه كســى كه ميدانســت و 
ميفهميد - مثل مرحوم شــيخ فضــل ا... نورى 
- جلوى چشــم آنهــا بــه دار زده شــد و اينها 
حساســيتى پيدا نكردند؛ بعد خــود آنهائى هم 
كه به اين حساســيت اهميت نداده بودند، بعد از 
شيخ فضل ا... مورد تعرض و تطاول و تهتك آنها 
قرار گرفتند؛ بعضى جانشان را، بعضى آبرويشان 
را از دست دادند. اين اشتباهى است كه آنجا انجام 
گرفت. 88/12/6« »ما اگر مى خواهيم از تجربه ى 
مشروطيت اســتفاده كنيم، نبايد بگذاريم اين 
اشتباه تكرار شود. 85/2/9«  در آن روزها غربى ها 
و غرب زده ها  »شــعارهاى بّراقى را مطرح كردند 
و عده اى را غافل كردند 85/2/9« درســت مانند 
اين روزها كه آمريكايى ها »با تملّق حرف ميزنند؛ 
گاهى به انسان نامه مينويسند كه شما بياييد -با 
ما كه آمريكا هستيم- مسائل جهانى را با مشاركت 
يكديگر حل كنيم... انسان در اينجا ممكن است 
دچار وسوسه بشود كه برويم با يك ابرقدرتى در 
حّل مسائل بين المللى همكارى كنيم... اّما باطن 
قضّيه اين نيست؛ باطن قضّيه اين است كه او يك 
نقشه اى دارد؛ ميگويد شما بيا در آن ميدانى كه 
من ترســيم كرده ام بازى كن... تا آن هدفى كه 
براى آن نقشه كشيده شده اســت، تحّقق پيدا 
بكند... اگر جمهورى اســالمى اينجا خام بشود، 
وارد بازى آنها بشــود... معنايش اين اســت كه 
نقشه ى آنها را كامل كرده اســت. 95/3/14«  يا 
اينكه غرب گرايان با افتخــار بگويند كه اقتصاد 
ايران را بايد در اقتصاد جهانى حل كرد. در حاليكه 
اين الگوى اقتصادى »عبارت اســت از نقشه اى 
و نظامى كه ســرمايه داران عمدتاً صهيونيستى 
و بعضاً غير صهيونيســتى براى تصــّرف منابع 
مالى همه ى دنيا طراحى كرده انــد... اينكه يك 
كشورى اقتصادش را ادغام كند در اقتصاد جهانى، 
افتخار نيست؛ اين خسارت است]اين كار[يعنى 
بلعيدن اقتصاد ايــران به وســيله ى هاضمه ى 
اقتصاد بين المللى و جهانى كه سردمدار آن هم 
آمريكا است. 95/3/14« بنابراين بايد هوشيار بود 
چراكه اگر در نقشه استعمار بيفتيم سيلى ذلت را 

خواهيم چشيد.

ديدم حاج آقا وارد شد 

...افتادم به پای حاج 

آقا... ببوسم! از بس 

عاشق خمينی بودم. 

واقعاً عجيب محبت 

اين مرد هميشه در 

دل ما بود

هیچ وقت یادم نمي رود...
روایت آیت ا... خامنه ای از دیداری خاص با امام )؛ر؛( در دوران مبارزات انقالبی

پس از شــدت گرفتن اعتراضات امام خمینی )؛ر؛( به رژیم پهلوی، حضرت امام  )؛ر؛( در سحرگاه 15 خرداد 
1342 دستگیر و به تهران منتقل شدند. امام )؛ر؛( پس از 19 روز زندانی شدن در زندان قصر به زندان پادگان 
 عشرت آباد و 11 مرداد 1342 نیز به منزلی در داودیه انتقال یافته و پس از آن به خانه ای در قیطریه منتقل شدند. 
 آیت ا... خامنه ای پس از آزادی از زنداِن رژیم تصمیم گرفتند علی رغــم وجود محدودیت و تحت نظر بودن

 امام )؛ر؛(، به هر شکل ممکن با رهبر و استاد خود دیدار كنند. روایت رهبر انقالب از این دیدار اینگونه است:

اوج مبارزه فرهنگی، معنوی و سیاسی ائمه 

 دانش اقتدار می آورد

ائمه )(، مبارزه ى بســيار پُررنج و پُرتالش و پُرمحتوا و فراگيرى را ميكردند؛ هم در زمينه ى معنوى و فرهنگى؛ 
براى حفظ پايه هاى اعتقاد اسالمى و جلوگيرى از انحرافى كه در جهت بناى حكومت سلطنتى ممكن بود به وجود 
بيايد، كه به وجود آمده بود؛ هم در جهت مبارزه ى سياسى. اوج اين حركت در زمان امام صادق بود. نميشود گفت در 
زمان هاى ديگر، اين حركت اوج نداشت؛ چرا، در زمان امام رضا )( و در زمان هاى ديگر هم همين طور بود؛ منتها 
زمانه در دوران امام صادق )( يك فرصت و فسحتى را در اختيار گذاشت و اين بزرگوار توانستند كارى بكنند كه 
پايه هاى معرفت اسالمِى صحيح در جامعه، آن چنان مستحكم بشود كه تحريف ها ديگر نتواند اين پايه ها را از بين 
ببرد. ايشان اين كار را كرد، تا اين زمينه بماند و در هر دوره يى از دوره هاى تاريخ، كسانى كه اليق هستند، بتوانند از 
اين زمينه استفاده كنند و نظام اسالمى و مبناى مبتنى بر ارزش هاى اسالمى را به وجود بياورند و اين بناى رفيع را 

بسازند. اين، كاِر امام صادق )( است.  84/9/7 

رمز پيشرفت يك كشور، يعنى آن محور اصلى براى اقتدار يك كشور، پيشرفت همراه با اقتدار، علم است. آماج بسيارى از 
توطئه هاى امروزى كه عليه جمهورى اسالمى هست، علم و اهل علم و دانشجويان علم و محيط علمى است؛ اين را توجه 
داشته باشيد. نگذاريد اين تير طبق آن هدف گيرى دشمن، به هدفى كه آن ها گرفته اند، اصابت كند. كار علمى را نگذاريد 
متوقف بشود... اينى كه من سالهاست روى مسئله ى علم، تحقيق، پژوهش، پيشرفت، نوآورى، شكستن مرزهاى علمى 
موجود تكيه مى كنم، به خاطر اين است. بدون انواع دانش، اقتدار كشور امكان پذير نيست. دانش اقتدار مى آورد.  88/8/6  

كاِر بزرگ امام صادق)( استحکام پایه های معرفت اسالمی در مقابل انحرافات

 محیط علمی كشور آماج توطئه های دشمنان است

پرســيدم كه منزل آقاي خميني كجاســت؟  ت تاریخی
روایـ

گفت: مي خواهي چــه كار؟ گفتم : مي خواهم 
ببينم شان. گفت: نمي شــود ببيني ... گفتم: 
اجازه بدهيد... گفــت: نه. گفتــم: من زندان 
بوده ام"... گفتند مي تواني به مالقــات بروي، اما فقط 
براي ده دقيقه... "ديدم حاج آقا وارد شد... افتادم به پاي 
حاج آقا... ببوســم! از بس عاشــق خميني بودم. واقعاً 
عجيب محبت اين مرد هميشــه در دل ما بود. ايشان 
ناراحت شــدند از اين كه من پاي شــان را ببوســم ... 
نشستيم. من گريه ام گرفت ... نمي توانستم حرف بزنم. 
ناراحت بودم كه حاال ايشــان خيال مي كنند چون من 
زندان بوده ام گريه ام آمده؛ تصور نمي كند كه به خاطر 
شوق ديدار ايشان ]است.[ مي خواســتم خودم را نگه 
دارم... نمي شد. هي مي خواستم حرف بزنم، نمي شد . 
باالخره با زحمت زياد ]توانســتم.[ ايشان هم ساكت 
بودند و تماشــا مي كردند. مالطفتي كرد كه احوال  تان 
چطور اســت. تنها حرفي كه زدم گفتم آقا امسال ماه 

رمضان ما، به خاطر نبودن شما از بين رفت، حيف شد، 
هدر رفت. خواهش مي كنم برنامه اي بريزيد كه محرم 
آينده مان از بين نرود؛ حيف است ... يادم نيست ايشان 
چه گفت؛ مثاًل تشــويق كرد... هيچ وقت يادم نمي رود 

آن محبت ها و لطف و صفايي كه در ديدار ايشان بود. 
كتاب »شرح اسم« صفحه ۱۰۱ 

انسان
 250 ساله

پرسش و 
پاسخ



 »ايســتاده در غبــار« بهتريــن فيلم 
سى وچهارمين جشنواره فيلم فجر مورد 
تحســين  رهبر انقالب قرار گرفت. اين 
فيلم، زندگى سردار بزرگ دفاع مقدس 
حاج احمد متوسليان را از دوران كودكى 
تا ســال  هاى حضور در جبهه هاى جنگ 
و ســپس حضور در لبنــان روايت مى  
كند. در ديــدار كوتاهى كــه تعدادى از 
دست اندركاران فيلم »ايستاده در غبار« 
با رهبر معظم انقالب داشــته اند، ايشان 
فيلم را مورد تحسين و تمجيد قرار دادند. 
ايســتاده در غبار فيلمى به نويسندگى  
وكارگردانــى محمدحســين مهدويان 
و تهيه كنندگــى حبيــب اهلل والى نژاد، 
محصول ســال ۱۳۹4 ســازمان هنرى 

رسانه اى اوج است.

 ارزش بهشتی و رجایی و باهنر
 به خدمت برای مردم بود

چهل تا مومن شــهادت بدهند به خوبی یک 
کســی، خدا قبول می کند این را... ارزش آقای 
رجایی، ارزش آقای باهنر، ارزش آقای بهشتی 

و ارزش این ائمه جمعه مظلوم ما به این نبود که 
یک- مثًل- دستگاهی دارد، ارزششان به این بود 
که »خودی« بودند، با مردم بودند، برای مردم 
خدمت می کردند، مردم احساس کرده بودند 
که اینها برای آنها دارند خدمت می کنند و لهذا 

آن همه تبلیغاتی که با دســتهای فاسد بر ضد 
مرحوم بهشتی و نسبت به مرحوم رجایی هم، 
آن آدم فاسد )بنی صدر( آن قدر پافشاری کرد 

و اذیت کرد، مردم اعتنایی هیچ به او نکردند.  
امام خمینی )ره(؛ 7  شهریور 1361

طبقه محروم 
باید مورد توجه خاص باشند

 همه ى افــراد ملت و جامعــه را بايد 
خدمت كرد؛ اما مــراد عمدتاً طبقه ى 
محرومند كه بايــد مورد توجه خــاص براى 
خدمت قرار بگيرنــد؛ به دو دليــل: اوالً چون 
احتياجشان بيشتر اســت و عدل اين را اقتضا 
مى كند؛ ثانياً چون پشــتيبانى آنهــا از نظام، 
جدى تر و هميشگى تر اســت.  در جبهه ها چه 
كســانى بودند؟ خيلى از اين پولداران، از اين 
مرفهان جامعه، از اين بى دردها و بى احساسها، 
هشت سال جنگ آمد و رفت، اما اينها جنگ را 
حس نكردند... آن كس كــه جنگ و بمباران و 
محاصره ى اقتصادى و كم آبى و كم برقى و گرانى 
و ساير مشــكالت را با همه ى وجود احساس 
كرده، در درجه ى اول او بايد مورد توجه باشد.  
مردم كه مى گوييم، يعنى اينها؛ همان عامه يى 
]هستند[ كه اميرالمؤمنين)س( در آن فرمان 
تاريخى شــان به مالك اشــتر فرمودنــد. )1(  

70/5/23
 1( نهج البالغه: نامه 53 

... أَْجَمُعَها ِلرَِض الرَِّعيَِّة َفإِنَّ  َو ْلَيُكْن أََحبَّ اْلُُموِر إَِلْيــكَ

ِة  ِة َو إِنَّ ُسْخَط اْلَخاصَّ ِة ُيْجِحُف ِبرَِض اْلَخاصَّ ُسْخَط اْلَعامَّ

ِة. ُيْغَتَفُر َمَع رَِض اْلَعامَّ

توصیه اخالقی رهبر انقالب:

چیزی را كه علم به آن نداری
 دنبال نکن!  

اگر چنانچه ما چيزى را به كسى نسبت بدهيم 
كه در او نيســت، خب اين ميشود تهمت. اگر 
چنانچه چيزى را بگوئيم كه به آن علم نداريم؛ 
مثال يك شايعه است خب، اين كمك كردن 
به شايعه اســت... قول به غير علم است. قول 
به غير علم، خود قولش هم اشكال دارد، عمل 
كردن به آن امر غير معلــوم و بدون علم هم 
اشكال دارد؛ »و ال تقف ما ليس لك به علم«. 
»ال تقف«، يعنى چيــزى را كه علــم به آن 
ندارى، دنبال نكن، دنبــال نرو. دنبال كردن، 
هم در زمينه ى عمل هســت، هم در زمينه ى 

گفتار هست. 91/5/16  

احکام آرایش 

  دختــری در بیــرون با چادر اســت و 
حجاب كامل دارد امــا در منزل و در مقابل 
نامحرم  های فامیل لباس هایی می پوشــد 
كه حجابش كامل نیســت یا حجم بدنش 
مشخص است. حکمش چیست و آیا تفاوتی 
بین نامحرم  های فامیل و غریبه وجود دارد؟

تفاوتى بين نامحرم  ها وجــود ندارد و نامحرم 
نامحرم اســت؛ ممكن اســت در معاشــرت 
مسائلى وجود داشته باشــد؛ مثاًل اينكه يك 
خانم وقتى شــوهر خواهرش به منزلشــان 
مى آيد، با حفظ حجاب كامل، با او ســر يك 
سفره مى  نشيند و غذا مى  خورد، اما با نامحرم 
غريبه سر يك سفره نمى نشيند. اما اينكه آيا 
محرم و نامحرم درجه  بندى دارد و يكى بيشتر 

نامحرم است آن يكى كمتر، خير.
مطابق با فتاواى آيت ا... العظمى خامنه اى

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

عمده ى مسأله در باب كفو، عبارت است از ايمان؛ يعنى هر دو مؤمن، هر دو داراى تقوا 
و پرهيزگارى و هر دو معتقد به مبانى الهى و اسالمى و عامل به آنها باشند، اينكه تأمين 
شد، بقيه ى چيزها اهميتى ندارد... در اســالم، مالک اين همكارى كه اسمش زوجيت 
است، عبارت است از دين و تقوا كه: »المؤمن كفو المؤمنه و المسلم كفو المسلمه«. اين 

مالک دينى است.72/6/11  

دین و تقوا، مالک زوجیت در اسالم

ایـرانی خانواده

دیدنی پیشنهاد

یک بوس خوشمزه

 تهیه كننده: حبیب ا... والی نژاد 
 كارگردان: محمدحسین مهدویان

 محصول سازمان هنری رسانه ای اوج 

ایستاده در غبار

 9134752 : با ســالم وخــدا قوت بنده 
 A3 عضو كانال هستم شماره 4۰ و4۲ نشريه را
چاپ ودر مســجد صاحب الزمان عج سپاهان 
شــهر اصفهان نصب كردم چند پيشنهاد: ۱. 
لطفا فونت نوشته ها را بزرگ تر كنيد .۲.رنگ 
ولعاب نشريه را بيشتر كنيد .۳.كادرها را رنگى 
كنيد عكس ها را بــا كيفيت بيشــترى قرار 

بدهيد. ممنون.) ع د( فدايى رهبر 
پاسخ: سالم؛ 1. از شماره 42 بنا به درخواست 
مخاطبان تغییراتی در طراحی و صفحه بندی 
نشــریه ایجاد شده اســت كه از جمله آن 
بزرگ تر كردن قلم نوشتار مطالب است. 2. با 
توجه به خودجوش و داوطلبانه بودن توزیع 
نشریه تالش شده است تا طراحی به نحوی 
صورت گیرد كــه در تکثیر و توزیع كمترین 
هزینه متوجه توزیع كنندگان نشریه باشد. 
به همین دلیل خط حزب ا... در دونســخه دو 
رنگ)قرمز یا سبز یا ...( و سیاه و سفید منتشر 
می گردد. 3. كیفیت برخی از عکس ها به دلیل 
قدمت این تصاویر بوده و استفاده از آن ها در 

نشریه به دلیل ارزش تاریخی آنهاست. 
يكى از مخاطبان در ذيــل مطلب »تقويت 
روحى شــوهر براى ورود در ميدان هاى بزرگ « در 
شبكه هاى اجتماعى نشريه: يكى از اسباب شكست 
در كوفه همين بود كه ابن زياد مادران و همسران را 
ترساند كه تحريك شوند و مانع جهاد شوهرانشان 

شوند... محمد از بحرين

رهبر از آرميتا اجازه مى گيرند كه يكى از نقاشى هايش را بردارند. آرميتا اجازه مى دهد: »باشه. 
همين رو ببر.« و آقا نقاشــى آرميتا از خودش را برمى دارند. موقــع خداحافظى، رهبر از آرميتا 
مى خواهند كه »يك بوس خوشمزه« بدهد. آرميتا هم همين كار را مى كند و بعد هم خودش با 

بوسيدن صورت آقا،  محبتش را تمام مى كند.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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