نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی|سالدومشماره|81هفتهچهارماردیبهشت|96چاپوتوزیعبههمتنیروهایمومنوانقالبی

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

اگر وکیلی باشد که اینجایش پینه بسته از شدت
سجده و لیکن جمهوری اسالمی را نمیخواهد،
این به درد شــما نمیخورد .و اگر وکیلی باشد
که بدانید دشمن با رژیم منحوس بود و دشمن

شـرح

حدیث

امام زمان( )مصداق

لطف خدا بر بشریت است
دربـارهی بـرکات ایـن میلاد معظـم و
حقایقـی کـه در بـاب وجـود اقـدس
ولیعصـر (ارواحنالترابمقدمهالفـداء) هسـت،
ّ
مـن قـادر نیسـتم سـخن تـازهای بگویـم .درک
مراتب معنـوی و حقایـق الهی در بـاب این قطب
اعظـم عالـم امـکان و خلیفـهی خـدا و مظهـر
صفات و اسـمای الهی ،در حد زبان و بیـان و قلب
مـن قاصر نیسـت .خـود آنها
و فهمـی همچـون ِ
بایـد دربـارهی امـام زمـان سـخن بگوینـد؛
همچنانکـه خـود آنهـا بایـد دربـارهی
علیبنابیطالـب( )و بقیـهی اولیـا و اصفیای
دین سـخن بگویند .ما همیـنقـدر میدانیم که
وجود مقدس امـام زمـان ،مصداق وعـدهی الهی
اسـت .همینقـدر میدانیـم کـه ایـن بازماندهی
خانـدان وحـی و رسـالتَ ،علَـم سـرافراز خـدا در
السلامُ َع َل َ
یـک أ ُّیهَـا ال َع َلـمُ املَ
نصـوب َو
ُ
زمین اسـتَّ « .
ُ
ُ
ُ
العِلمُ املَ
ً
َ
َ
صبـوب و الغـوث َو ال َّرح َمـة الو ِاسـ َعة وَعـدا غی َر
ُ
َکـذوب» ( .)۱او وعدهی الهـی و مصداق لطف خدا
م
ٍ
بر انسانیت و بشریت است .او مسـتوره و نمونهای
از اولیـا و اصفیـا و انبیـا و برجسـتهترین بندگان
خداسـت .او نمایشـگر َمبلـغ فضـل الهـی بـر
بنـیآدم اسـت .اینهـا چیزهایی اسـت کـه خود
آنانبیانفرمودند69/12/11 .
 )1االحتجاج ،ج ،۲ص.۴۹۲

احکـام

حساب تلگرام@ khat_admin :

با امریکا و شــوروی بود لکن جمهوری اسالمی
را نمیخواهــد ،ایــن وکیــل را وکیــل تعیین
نکنید .وکیلی کــه تعیین میکنید آنی اســت
که جمهوری اســامی را عقیده داشــته باشد؛
نه چهار روزی که حــاال میخواهد وکالت بکند

بگوید جمهوری اســامی! ما یک نفر را داشتیم
که میخواست وکیل بشــود؛ میگفتند که این
آدم در ایامی که میخواهنــد رای بگیرند نماز
میخواند! این جور نباشد.

امام

عقیدهاوجمهوریاسالمیباشد...

آموزشی

احکامانتخابات
س :آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی
ایران شرعا واجب اســت و عدم شرکت حرام
است؟

شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسالمى براى
افراد واجد شرایط ،یک وظیفه شرعى ،اسالمى و
الهىاست.

ج) واجب عینى است.

س :با توجه بــه این که زن جهت شــرکت در
انتخابات میبایســت از منزل خارج شــود آیا
واجب است از شوهر اجازه بگیرد ؟ و اگر شوهر
به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا
رضایتنداشتهباشدتکلیفزنچیست؟
ج) شــرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر
نیست.

پیامک:

		
رایانامه:
10001028

حزب ا ...این است

حزباللهیبودنیعنیکاربرایخدا
حزبالّلهی بودن ،یعنی آمــاده کار بودن برای
انجام تکلیف الهی .این ،یک ارزش است؛ یک
ارزش انقالبی اســت .در نظام اسالمی ،همه
جا ،کســی که دارای روحیه حزب الّلهی است
بر کسی که دارای روحیه حزب الّلهی نیست،
ترجیح دارد .از جمله ،یک مدیر حزب الّلهی،
یک اســتاد حزب الّلهی ،یک صاحب منصب
حزب الّلهی ،یک فرمانده حــزب الّلهی ،یک
هنرمند حــزب الّلهی ،یک نویســنده حزب
اللهی ...مبادا گمان شود که حزب الّلهی ،یعنی
جوان پر ســر و صدا و پر هیاهویی که نه سواد
درســتی دارد ،نه معلومات درستی! اینطور
متخصصین مــا ،درمیان
نیســت .درمیــان
ّ

خانواده

Khat@khamenei.ir

کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah :

برگزیدگان ما ،در میان مدیران ما ،درمیان علما
واساتیدما،انسانهایحزبالّلهی،زیادند.مفهوم
حزبالّلهی را در ذهن خودمــان ،غلط تص ّور
نکنیم .در محیطهای مختلف ،حضور عناصر
حزبالّلهی ،باید حضور بر جســتهای باشد.
اعمازدستگاههایقضایی
دستگاههایاجراییّ ،
یا دستگاههای دولتی ،باید به طور عملی ،این
ارزش را در مأموران وکارگزاران خودشان ،مورد
توجه قرار دهند .یک دستگاه اداری سالم ،چه
ّ
وقت میتواند کارآیی بیشــتری داشته باشد؟
وقتیکهعناصرمؤمن،عناصرخالص،عناصری
کهبهمعنایحقیقیکلمهحزبالّلهیهستند،
درآنجامؤثّرباشند71/5/7 .

ایـرانی

آقایان مانع پیشرفت همسر خود نشوند

اســامی خودش ،یک قدم خیری میخواهد
پسر اگر میبیند دختر در راه انجام تکالیف
ِ
بردارد ،وسایل را برایش فراهم بکند و مانع تراشی نکند .بعضی دخترها هستند میخواهند
فرضکنیدادامهتحصیلبدهند،درسدینبخوانند،باقرآنآشنابشوند،کارهایخیربکنند
و در بعضی از امور خیریه شرکت داشته باشند .شوهرانشان گاهی نسبت به اینها بداخالقی
میکنند که ما حوصله این کارها را نداریم! مــا زن گرفتهایم که زندگی کنیم .نمیگذارند
این دختر به کار خیر برســد .به عکس بعضی از مردها میخواهند صدقات جاریه بدهند،
میخواهندشرکتدرمسائلگوناگونداشتهباشنددخترمانعمیشود75/8/5 .

معرفیکتاب

روایتگرزندگیعاشقانه
یماه  1395بود کــه گروهی از
پنجشــنبه  16د 
نویسندگان ،دستاندرکاران و راویان ادبیات دفاع
مقدس از جمله آقای علــی خوشلفظ ،میهمان
رهبر انقالب بودند .در این دیــدار عالوه بر کتاب
«وقتی مهتاب گم شد» ،کتاب دیگری به محضر
رهبر انقالب تقدیم شد با نام «گلستان یازدهم»،
کتابی که به شرح زندگی شهید سرافراز اسالم علی
چیتسازیان ،از زبان همسر ایشان میپردازد .این
کتاب به قلم خانم بهناز ضرابیزاده ،روایتگر یکسال
و هشت ماه زندگی عاشقانهی شهید چیت سازیان
و همسرشان خانم پناهیروا است در  316صفحه.
خواندن این کتاب به عموم جامعه به ویژه زوجهای
جوانتوصیهمیشود.

امامخمینی(ره)؛02خرداد1358

مناز

جمعه

تقوا از سر فصلهای نماز جمعه
یکیازمهمترینسرفصلهاینمازجمعه،توصیهی
به تقواســت .البته اینگونه تقوا ،فقط با گفتن و
توصیهکردنتحقّقپیدانمیکند.هرچندگفتنو
نقشبیان
مهمیداردونبایداز ِ
توصیهکردن،نقش ّ
ونصیحتوانذاروتبشیرکهشغلپیغمبراناست،
غافل بود؛ اما توصیهی واقعی به خود ما  -چه ما به
عنوان خطیب جمعه ،چه ما به عنوان کارکنان و
طراحانو
خدمتگزاراننمازجمعه،چهمابهعنوان ّ
راهاندازان بخشهای مختلف نماز جمعه  -این است
حداکثر تالش را بکنیم که
که در عمل و رفتار خود ّ
اینتقوافقطدرزبانماظاهرنشود؛بلکهدرعملما
هم ظاهر شود .ببینید؛ در اسالم عزیز اینها راههای
خیلیطبیعیبرایهدایتوادارهیدرستجامعه
و کشور است81/5/5 .

تریبون

با...
حز 

باسلام غـرض از مزاحمت بنده نشـریه
شـماره  77و 75را هرکـدام بـه تعـداد 80
عـدد مـی خواسـتم بـرای ائمـه مسـاجد و
پایگاه ها باید چکار کنم .با تشکر

پاسخ:
سلام .همانطور که پیـش از این در نشـریه
تاکیـد کردیـم تکثیـر و توزیع خـط حزب
ا ...داوطلبانـه و خودجوش اسـت.
بدیـن نحـو کـه بـرادران و خواهـران
گرامـی فایـل نشـریه را از سـایت
 KHAMENEI.IRیـا کانـال خط حـزبا:...
 telegram.me/khattehezbollahدانلود،
بـه تعـدادی که امـکان دارنـد تکثیـر و در
محل هایـی مثـل مسـجد ،پایگاه بسـیج،
هیئت هـای مذهبی ،دانشـگاه هـا و حوزه
هـای علمیـه توزیـع میکنند

باسلام تعداد200نسـخه ازشـماره 79
نشـریه خـط حـزب ا ...درمصالنمازجمعـه
اشتهارد توزیع گردید.
پایگاه رزمی شهیدکاظمی
سلام مـا چنـد جـوان انقالبی هسـتیم
در شـهر رودهن کـه از ایـن جمعه نشـریه را
بـه تعـداد کم(چـون پـول نداریـم)در نمـاز
جمعه پخش خواهیم کرد.یا علی.

81

میالدمنجیعالمبشریت
()
حضرتحجتبنالحسن گرامیباد
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کاندیداها مراقب باشند
خطای در تشخیص ،ممکن است موجب تکمیل طراحی دشمن شود

اول .روز چهارشــنبه هفتمین دیداری بود که رهبر
انقالب اسالمی درباره انتخابات آینده صحبت کردند.
نکتهی مهم و موضوع مشترک این هفت دیدار توجه به
"مسئلهی امنیت" و مصونیت کشور بود .مهمترین و صریحترین
جملهیرهبرانقالبدراینباره،مربوطاستبهدیداراخیرایشاندر
مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین ( )که
فرمودند« :اگر کســی بخواهد در انتخابات برخالف امنیت کشور
اقدامی انجام دهد ،قطعاً با واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد
شد»96/2/20.

سؤال آن است که چرا تا بدین حد ،موضوع امنیت برای رهبر انقالب
در این ایام مهم شده است؟ ارتباط بین امنیت و انتخابات چیست؟
آیا انتخابات عامل اســتحکام و افزایش امنیت است یا خود عاملی
استبرایسببناامنیوآشوب؟
واقعیت آن است که انتخابات هم میتواند موجب افزایش امنیت و
اقتدار کشور شود ،و هم باعث کاهش امنیت و بروز ناامنی ،و این هر
دو ،به چگونگی مواجههی نامزدهای انتخاباتی در فرایند تبلیغاتی
خود،والبتهمردمجامعهبستگیدارد.
دوم .از منظــر جامعهشناســی ،در هر جامعهای "شــکافها" و

"گســلهایی" وجود دارد که برخی از نظریهپــردازان معتقدند
اساسا کار جامعهشــناس ،تشخیص این شــکافها است .از یک
منظر ،این شــکافها را به دو دستهی "شکاف متقاطع" و "شکاف
متراکم"تقسیمبندیمیکنند.اگرشکافهاهمدیگررا"تضعیف"
کنند ،شکاف را متقاطع مینامند .مثال دشمن هماره سعی داشته
شــکاف قومیتی در ایران را افزایش بدهد ،اما بالعکس« ،مردم ،عجم
و عرب ندارند .مردم در دوران انقالب ،مثــل پارههای فوالد در مقابل
دشمن ایستادند .خصوصیت این مردم ،مسلمان بودن ،ایرانی بودن،
ایستادگیدرمقابلمتجاوزودرکنارهمبودناست۳ 75/12/18».

گزارشهفته

بازخوانی | 3

چرا رهبر انقالب نسبت به سند  2030واکنش نشان دادند؟

عاقبتاعتمادبهامریکا

بایدخودمانباشیم

سالها پیش شهید مطهری در رابطه با موضع انسان مسلمان در مورد
«اعالمیه جهانی» حقوق بشر گفته بود که اگرچه با مبنای اعتقادی خود
در بسیاری از مفاد آن با دیگران اتفاق نظر داریم اما دلیلی ندارد بدون
توجه به داشــتهها و چارچوبهای خود ،هرچه در آن آمده را دربست

شرح حدیث | 4

بپذیریم؛ آن هم در حالیکه خود در تشــکیل این سند نقش درخوری
نداشتهایم .حال که نظام اسالمی در ایران چنین جان و توانی یافته که
بتواند پیام قرآن را در زمینه دانش و آموزش و فرهنگ و سبک زندگی

بر سر دست بگیرد ،دلیلی ندارد راه پیشرفته را از نیمه بازگردیم..

اینجانب را داغدار و مصیبتزده کرد|

2

امام زمان( )مصداق لطف خدا بر بشریت است
کالم امام | 4

عقیده او جمهوری اسالمی باشد...

این شماره تقدیم میشود به جانباختگان حادثه ریزش معدن گلستان

حادثهی دلخراش و مصیبتبار معدن در گلستان که به جانباختن جمعی از کارگران زحمتکش و رنجدیده و گرفتاری جمعی دیگر از آن عزیزان انجامیده است ،اینجانب
را داغدار و مصیبتزده کرد... .حادثه بسیار تلخ است و امیدواریم خداوند نظر عنایتی بفرماید .به خانوادههای همهی آن عزیزان تسلیت میگویم و برای آنان صبر و آرامش
و برای گرفتاران فرج الهی را مسألت میکنم96/2/14 ...
حادثه ریزش معدن زمستان یورت | 96/2/14

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

استخدام یک تیم کارشناسی در اسرائیل
برای تحلیل سخنان سیدحسن نصرا...

روزنامــه رای الیــوم :هنوز ســید حســن
نصــرا ...موضــوع بحــث تصمیمگیرندگان
اصلی در اراضی اشــغالی و مراکز پژوهشــی
اســرائیل است.اسرائیلیها ســخنان نصرا...
را از باب اعتماد به صراحتش در مقایســه با
بیتوجهی رهبــران اســرائیلی در برابر روند
جنگ خصمانــهای که از تابســتان ســال
 ۲۰۰۶علیه لبنان آغاز شــد ،دنبال میکنند.
روزنامه عبــری زبان "یدیعــوت آحارونوت"
در تحقیقــی مطرح و فاش کرد ،مســئوالن
اســرائیلی تیمــی  ۱۵نفــره از تحلیلگران
اطالعاتی ،شرقشــناس و روانشــناس برای
تحلیل شخصیت نصرا...تشکیل دادند و این
تیم کارشناســی از تمامی اطالعات و دادهها
از جمله زبان بدن ،حرکت دســتها و چهره
برای کار خود اســتفاده میکند | .ایســنا|
اسد:سوریهازدستتروریسمرهاییمییابد

بشــار اســد ،رئیس جمهور ســوریه :تمامی
گروههای تکفیری و تروریســتی در سرنگونی
نظام شکست خوردند .ما پیروز شدیم و به زودی
وارد دیرالزور و رقه شده و از دست داعش خالص
خواهیم شد .وی افزود :اگر ظرف دو سال سوریه
را آزاد نکنم اســتعفا میدهم اما من صد در صد
اطمینان دارم که ســوریه از دســت تروریسم
رهایــی خواهد یافــت .به مذاکرات و مســائل
مانند آن نگاه نکنید طرح واقعی آزادی ســوریه
از تروریستها و تکفیریها و بازگرداندن نقش
منطقهای سوریه است |.ایسنا|
ایران بزرگترین زرادخانه
موشکی را در خاورمیانه دارد

اندیشــکده مرکــز مطالعــات بینالمللی و
راهبردی ( )CSISدر گزارشــی عنوان کرد:
ایران بزرگترین و متنوعترین زرادخانه را در
منطقه دارد که شامل هزاران موشک کروز و
بالستیک کوتاه و میان برد است که میتواند
اسرائیل را هدف قرار دهد .این گزارش افزود:
موشــکها به ابزار اصلی طراحــی قدرت و
توانایی بازدارندگی ایــران در مقابله با قدرت
دریایی و هوایی آمریکا و شــورای همکاری
خلیجفارس تبدیل شــده اســت | .کیهان |
موگرینی :رهبری آمریکا در
جهان رو به افول است

فدریکا موگرینی ،مســئول سیاست خارجی
اتحادیۀاروپا جایگاه"رهبریت"امریکادرجهان
را رو به افول دانسته و آن را فرصتی برای تبدیل
اتحادیۀ اروپا به شریکی قابلاعتماد در عرصۀ
بینالمللی عنوان کرده است |.پرس تی.وی |
2
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چرا رهبر انقالب نسبت به سند  2030واکنش نشان دادند؟

بایدخودمانباشیم

بازخوانی

سالها پیش شهید مطهری در رابطه با موضع انسان مسلمان در مورد «اعالمیه جهانی» حقوق بشر گفته بود که اگرچه با

مبنای اعتقادی خود در بسیاری از مفاد آن با دیگران اتفاق نظر داریم اما دلیلی ندارد بدون توجه به داشتهها و چارچوبهای

خود ،هرچه در آن آمده را دربست بپذیریم؛ آن هم در حالیکه خود در تشکیل این سند نقش درخوری نداشتهایم .حال که

نظام اســامی در ایران چنین جان و توانی یافته که بتواند پیام قرآن را در زمینه دانش و آموزش و فرهنگ و سبک زندگی بر سر دست
بگیرد ،دلیلی ندارد راه پیشرفته را از نیمه بازگردیم.

ما از یاد گرفنت
ننگمانمنیکند.
اسالممیگویدقوام
دنیابهچندگروه
است؛یکیازآنها
کسانیهستندکه
وقتیمنیدانند،
درصددیادگرفنت
باشند؛ازیادگرفنت
ننگشاننکند.ما
دانشهاییراکه
امروزفرآوردهذهن
و مغز و عقل برش
است،یادمیگیریم؛
آنچهراکهبلد
نیستیم،باکامل
میلمیآموزیموبه
استادمانهماحرتام
میکنیم...

ِ
سـنگ
از هـر زاویـهای نگاه کنیـم" ،آمـوزش و پرورش"
زیربنـای پیشـرفت جوامـع مختلف اسـت .چـه تعریف
مبنـای مـا از آدمـی ،انسـان فطـری در مسـیر الهـی
شـدن باشـد و چـه انسـان اقتصـادی در جسـتوجوی
لـذت و نفـع بیشـتر .بـرای همیـن نبـردی دشـوار امـا
کمسـروصدا در ایـن حـوزه بیـن نظامهـای رقیـب در
جریـان اسـت.
نظـام سـلطه تلاش میکنـد برچسـب ایدئولـوژی
لیبـرال را از روی الگوهـای فرهنگـی خـود بـردارد تـا
ارزشهـا و روشهایـش بهراحتـی بـا اسـم مسـلمات
و مشـترکات بـه هاضمـه دیگـر فرهنگهـا راه یابـد .اما
نظـام اسلامی کـه اسـتقالل سیاسـی تـام خـودش را
بـه پشـتوانه مـردم تأمیـن کـرده و بـا افتوخیز بسـیار
در تکاپـوی اسـتقالل اقتصـادی اسـت تـا در نهایـت به
عالیتریـن درجـه یعنـی "اسـتقالل فرهنگـی" دسـت
پیـدا کنـد ،آنقـدر هوشـیار هسـت کـه بـا هایوهـوی
رقیـب ،عرصـه را خالـی نکنـد« :اینجـا جمهـوری
اسلامی اسـت96/2/17 ».
ایـن بنـای اسـتقالل کـه معماریش بـا انقالب اسلامی
آغـاز شـده ،بـر شـالوده «اعتمادبهنفـس ملی» اسـتوار
اسـت .قـرار بـوده «خودمـان باشـیم» و «پیشـرفت
کنیم»؛ خـودی که از دل میـراث تمدنـی و واقعیتهای
امروزیمـان برآمـده و پیشـرفتی کـه البتـه بـرای آن
ناگزیـر از داد و سـتد و یادگیـری هسـتیم« :مـا از یـاد
گرفتـن ننگمـان نمیکنـد .اسلام میگویـد قـوام
دنیا به چنـد گروه اسـت؛ یکـی از آنها کسـانی هسـتند
کـه وقتـی نمیداننـد ،درصـدد یـاد گرفتـن باشـند؛ از
یادگرفتن ننگشـان نکنـد .مـا دانشهایی را کـه امروز
فرآورده ذهـن و مغز و عقل بشـر اسـت ،یـاد میگیریم؛
آنچـه را کـه بلـد نیسـتیم ،بـا کمـال میـل میآموزیم و
به اسـتادمان هـم احتـرام میکنیـم ...امـا گرفتـن علم
از دیگـری نبایـد به معنـای این باشـد که شـاگرد باید تا
ابد شـاگرد بمانـد؛ نه ،امـروز شـاگردیم ،فردا میشـویم

سخن

به مناسبت سالروز لغو کاپیتوالسیون

اسـتاد آنها؛ کمـا اینکه آنهـا یک روز شـاگرد مـا بودند،
امـا االن شـدهاند اسـتاد مـا»83/4/17 .
پـی
پـس بـرای پیشـرفت در دنیـای امـروز ،هـم بایـد ِ
اسـتوار خود را نگاه داشـت و هـم مدارهای تعامـل را باز
کرد .چیزهای بسـیاری هسـت کـه میتـوان از دیگران
آموخـت .امـا بایـد روشـن باشـد کـه آنچـه میآموزیم
کجـای «نقشـه راه» مـا اسـت؟ اگـر خودمـان سـند
باالدسـتی بـرای تحـول در حـوزه کلیـدی آمـوزش و
پرورش داریم ،سـندهای مشـابه و مـوازی را چگونه نگاه
کنیـم؟ در کـدام ارزشهـا با دیگران مشـترک هسـتیم
و در کـدام یک متفـاوت؟ کجـا بایـد بپذیریم و سـازگار
شـویم ،کجا باید بایسـتیم و دگرگـون کنیـم؟ در حوزه
روشهـا چـه؟ کـدام روشهـا پیوسـته بـا ارزشهایـی
اسـت کـه آنهـا را قبـول نداریـم؟ کـدام روشهـا را
میتوانیـم بـه دیگـران عرضـه کنیـم؟
ایـن اسـتقالل ،پیشدرآمـد تبـادل اسـت ،اگرنـه دچار
هضـم خواهیـم شـد و سـیلی سـختی خواهیم خـورد.
وجـه اهمیـت مضاعـف ایـن نبـرد ،تعیینکنندگـی
آمـوزش و پـرورش در «آینده فرزنـدان» ماسـت .ملتی
کـه بـرای خـود بـودن و تـا اینجـا رسـیدن هزینههـای
بسـیاری پرداخته ،نمیتواند آینده فرزندانـش را چنین
ارزان بفروشـد .بـرای همیـن نظام اسلامی بـه آموزش
و پروش بـه چشـم کارخانـه انسانسـازی مینگـرد که
هر هزینهای بـرای آن نه فقط سـود قطعی در پـی دارد،
بلکه در حکم تشـکیل سـرمایه اسـت« :برای یکچنین
دسـتگاهی هرچـه مـا هزینـه کنیـم ،هزینـه نیسـت،
سـرمایهگذاری اسـت؛ به این چشـم به اقتصـاد آموزش
و پرورش نـگاه کنیـم .اقتصـاد آمـوزش و پـرورش مثل
اقتصـاد هیـچ دسـتگاه دیگـری نیسـت؛ اینجـا شـما
هرچـه خـرج میکنیـد ،در واقع داریـد سـرمایهگذاری
میکنیـد؛ ایـن آن جملـه اساسـی و اصلیای اسـت که
بنـده تو ّقـع دارم مسـئوالن کشـور ،مسـئوالن دولتی و
توجـه کننـد94/2/16 ».
مردم مـا به ایـن نکتـه ّ

عاقبتاعتمادبهامریکا

درس انتظار به روایت رهبر انقالب

انتظار فرج یک عمل است

وقتی به ما میگویند منتظر فرج باشید ،فقط این
نیســت که منتظر فــرج نهایی باشــید ،بلکه
معنایش این است که هر بنبستی قابل گشوده
شدن است .فرج ،یعنی گشــایش .مشلمان با
درس انتظار فرج ،میآمــوزد و تعلیم میگیرد که هیچ
بنبستی در زندگی بشــر وجود ندارد که نشود آن را باز
کرد و الزم باشــد که انسان ،ناامید دســت روی دست
بگذارد و بنشــیند و بگوید دیگر کاری نمیشود کرد؛ نه
ِ
نهایت زندگی انســان ،در مقابلهی با این همه
وقتی در
حرکت ظالمانه و ستمگرانه ،خورشید فرج ،ظهور خواهد
کرد ،پس در بنبستهای جاری زندگی هم همین فرج
متوقع و مورد انتظار اســت .این ،درس امید به همهی
انسانهاســت .ایــن ،درس انتظار واقعــی به همهی
انسانهاست.
لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستهاند؛ معلوم میشود
انتظار ،یک عمل اســت ،بی عملی نیست .نباید اشتباه
کرد ،خیال کرد که انتظار یعنی اینکه دست روی دست
بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود .انتظار ،یک

عمل است ،یک آماده سازی است ،یک تقویت انگیزه در
دل و درون است ،یک نشاط و تحرک و پویایی است در
همهی زمینهها .این در واقع تفسیر این آیات کریمهی
قرآنی است که َ « :و ُن ِريدُ أَ ْن َ ُننَّ ع ََل ا َّل ِذينَ ْاست ُْض ِع ُفوا ِف األَ ْر ِض
ُم ا ْل َوا ِر ِثنيَ» یا « إِ َّن ْالَ ْر َض لِ َّل ِه يُو ِر ُثهَا َمن
َو َن ْج َع َله ُْم أَئِ َّ ًة َو َن ْج َع َله ُ
َي َشا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ِه َوا ْل َعا ِق َب ُة لِ ْل ُم َّت ِقني » .یعنی هیچ وقت ملتها و
امتها نباید از گشایش مایوس شوند.
آن روزی که ملت ایران قیام کرد ،امید پیدا کرد که قیام
کرد .امروز که آن امید برآورده شده است ،از آن قیام ،آن
نتیجهی بزرگ را گرفته است و امروز هم به آینده امیدوار
است و با امید و با نشاط حرکت میکند .این نور امید است
که جوانها را به انگیزه و حرکت و نشاط وادار میکند و
از دلمردگی و افسردگی آنها جلوگیری میکند و روح
پویایی را در جامعه زنده میکند .این نتیجهی انتظار فرج
است .اجازه ندهید یاس بر دل شما حاکم بشود ،انتظار
فرج داشته باشــید و بدانید که این فرج ،محقق خواهد
شد؛ مشروط براینکه شما انتظارتان ،انتظار واقعی باشد،
عمل باشد ،تالش باشد ،انگیزه باشد ،حرکت باشد.

به مناسبت سالروز بزرگداشت فردوسی
کلید
واژه

#انتخابات_حقالناس_است

مهمی است .معنای حقّال ّناس بودن این نیست که فقط آن کسی که پای
انتخابات حقّال ّناس است؛ این حقّال ّناس امر ّ
صندوق نشسته است باید این حقّال ّناس را رعایت کند که مث ً
ال فرض کنید آراء را عوضی نخواند یا کم و زیاد نکند؛ یک
بُعد دیگر حقّال ّناس بودن ،پذیرش نتیجهی قانونی انتخابات است؛ [یعنی] وقتیکه به یک نتیجهای رسید و مراکز قانونی
ضد آن کاری که در سال  ۸۸انجام شد .خب در سال
تصدیق کردند که این است ،پذیرش این نتیجه [حقّال ّناس است]؛ ّ
 ۸۸یک حرف منکر و مستن َکری را آمدند مطرح کردند که تقلّب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد94/10/14 .

مطالبه
رهبری

مرجعیت علمی زبان فارسی

ازپیشرفتعلمیدركشوربرایگسترشونفوذزبانفارسیاستفادهشود.اهمیتزبانملییككشوربرایخیلیهاهنوز
فرهنگیزبانفارسیدرسطحجهانروزبهروزبیشتر
دانستهوشناختهنیست.زبانفارسیبایدگسترشپیداكند.بایدنفوذ
ِ
شود .فارسی بنویسید ،واژهسازی كنید و اصطالح ایجاد كنید .كاری كنیم كه در آینده ،آن كسانی كه از پیشرفتهای علمی
كشورمااستفادهمیكنند،ناچارشوندبروندزبانفارسیرایادبگیرند.بندهازپیشازانقالب،ازاینكهواژههایبیگانهبیدریغ
درزبانمردممابهكارمیرفتوبهآنهاافتخارمیكردندهمیشهرنجمیبردم؛متأسفانهتاامروزهماینباقیاست! 92/5/15

هفته

 ۱اگر شکافها موجب "تشدید" یکدیگر
شوند نیز آن را شــکاف متراکم مینامند .برای
مثال ،حوادث بعد از انتخابــات  ،88یا به تعبیر
درســتتر «فتنــهی  »88موجب تشــدید
شکافهای موجود در جامعه ،و در نتیجه مقابل
همقرارگرفتنمردم،وکشاندنکشوربه"لبهی
پرتگاه" شد .در حقیقت جرم بزرگ فتنهگران،
همین تشدید شکافها و به آشوب کشاندن و
ناامنیکشوربود.برایهمینهمفتنهخطقرمز
رهبرانقالباست.

هر ملتی به آمریکا اعتماد کرد ،ضربه خورد؛ روابط رژیم طاغوتی سابق با آمریکا خیلی صمیمی بود ،در عین حال
زیادهخواهی آمریکا آنها را هم به ســتوه آورده بود؛ کاپیتوالســیون را تحمیل کردند؛ معنای کاپیتوالسیون این
است که چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزند توی گوش افسر ارشــد ایرانی ،کسی حق ندارد او را تحت تعقیب
قرار بدهد .اگر یک مامور خردهپای آمریکایی در تهران به یک مرد یا یک زن شــریف ایرانی تعدی بکند ،کســی
حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد؛ آمریکاییها میگویند خودمان قضیه را حل میکنیم؛ ذلت یک ملت از این
بیشتر نمیشود .این را تحمیل کردند ،به دوست خودشان هم رحم نکردند92/8/13 .
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اخبار

هفته

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

نباید اشتباه کرد،
خیال کرد که انتظار
یعنی اینکه دست
روی دست بگذاریم
و منتظر مبانیم تا یک
کاری بشود .انتظار،
یک عمل است ،یک
آماده سازی است،
یک تقویت انگیزه
در دل و درون است،
یک نشاط و تحرک
و پویایی است در
همهیزمینهها

سوم" .شرایط" و "رخدادها" را میتوان دو گونه
تحلیل کرد :یک بار از جزء به کل ،و یک بار از کل
به جزء .برای مثال ،هدف کل و راهبردی دشمن
درمواجههبانظام"،تغییررفتار"-بخوانیدتغییر
رژیم -اســت آنچنانکه مایکل لدین ،مشاور
پیشینامنیتملیآمریکا،وازپشتیباناناصلی
فتنهی  88گفته بود" :صادقانه بگویم بهترین
کار این اســت که {ایران} دست از شعار مرگ
بر آمریکا بردارد ...تصور نمیکنم سیاست ایران
که همان سیاســت برآمده از انقالب اسالمی
است ،تغییر کند ...رژیم ایران باید عوض شود،
ما خواستار تغییر رژیم هستیم ".اگر تغییر نظام
سیاسی،هدفکالندشمنباشد،آنگاهبهتعبیر
رهبر انقالب ،دو موضوع "اقتصاد و معیشت" ،و
"امنیتوآشوب"،بهعنواندوراهبردمیانمدت
و کوتاهمدت در دستور کار دشــمت قرار دارد.
پــس در این بین ،وظیفــهی نامزدها ،حرکت
در جهت معکوس خواستههای دشمن است.
اینکه رهبر انقالب در دیدار اخیر خود به نامزدها
توصیه میکننــد برحل مســائل اقتصادی و
معیشتی،توجهبهموضوععزتملیو استقالل
کشور ،و حفظ امنیت ملی و آرامش ،به همین
دلیلاست.
چهارم .با این توضیحات اســت که میتوان
دریافت «انتخابات یکی از زمینههایی است که
هم میتواند مایهی اعتال و آبروی کشور شود و
هم میتواند مایهی ضعف و سســتی و ایجاد
مشکالت شود 96/2/20 ».با همین شاخصها
هم میتوان شــعارها و برنامههای نامزدهای
انتخاباتی را هم مورد ســنجش قرار داد .پس
باید «کاندیداها مراقب باشــند گســلهای
اعتقادی ،جغرافیایی ،زبانی و قومی را در کشور
تحریک نکننــد 96/2/20 ».یعنی «کاندیداها
مراقب باشــند بهخاطر خطای در تشخیص،
طراحی نیمهکارهی دشمن را تکمیل نکنند».
 96/2/20که نتیجه آن اینســت که «کام مردم
تلخ  »92/۰۴/5میشــود .به همین دلیل «اگر
کســی بخواهد در انتخابــات برخالف امنیت
کشوراقدامیانجامدهد،قطعاًباواکنشوسیلی
سختیمواجهخواهدشد»96/2/20.
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