
شهادت:  به دست گروهک تروریستی فرقان

شهید مطهری پایه ی تفکرات بعدی جامعه ی ما | این شماره تقدیم   می شود روح پرفتوح معلم شهید مرتضی مطهری

هنر شهید مطهری در آن دوران این بود که با قدرِت اجتهاد و باانصاف و ادب علمی - چه در زمینه ی علوم نقلی، چه در زمینه ی علوم عقلی - وسط میدان ایستاد و با این 
افکار گالویز شد و آنچه را که تفکر اسالمی بود، روشن، ناب و بیشائبه وسط گذاشت. علیه او خیلی هم حرف زدند و خیلی هم کار کردند؛ اما ایشان این کار را انجام داد. در 

جریان روشنفکری، این نقش بسیار مهمی است؛ و این شد پایه ی تفکرات بعدی جامعه ی ما.  82/12/18

مزار: قم حرم حضرت معصومه )(تاریخ شهادت: 12 اردیبهشت 1358

هفته نامه خبری-تبیینـی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال دوم، شـماره 7۹| هفته دوم اردیبهشـت ۹۶
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در آخر »من به همه ی این آقایــان محترمی که نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض میکنم 
-حرفی است که بارها گفته ایم- تصمیم بگیرند، به مردم 
هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند 
که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه ی اقتصادی، 
برای باز کردن گره ها، نگاهشــان به بیرون از این مرزها 
نخواهد بود، نگاه به خود ملّــت خواهد بود. توانایی های 
ما زیاد اســت، ظرفّیتهای ما زیاد اســت؛ توّجه به این 
ظرفّیتها، استفاده ی از این ظرفّیتها، برنامه ریزی عاقالنه 
و مدبّرانه برای استفاده ی از این ظرفّیتها میتواند کشور 
را به اقتدار و استحکاِم ساخت درونی برساند؛ و این، آن 
چیزی است که دشمن را مأیوس میکند، این، آن چیزی 
است که به کشور و ملّت و نظام اسالمی، به توفیق الهی 

مصونّیت خواهد داد. ۹۶/2/5«

قول بدهند
1. هر انقالبی، در کنار عامل "رهبری"، نیازمند "شبکه ای 
از مبلغین"، برای انتقال "پیام انقالب" اســت. انقالب 
اسالمی هم از این قاعده مستثنی نبود. در ایام نهضت، 
شبکه ای از طالب و دانشــجویان، کار انتقال پیام امام و انقالب به 
دورافتاده ترین نقاط ایران را عهده دار بودند. شبکه ای "خودجوش" 
اما "مؤمن و پرانگیزه"، که با فهم درست از اوضاع زمانه، آینده ی این 
کشور را  تغییر داد. اسفندماه سال 94، رهبر انقالب، با ذکر خاطره ای، 
به اهمیت و چگونگی این موضوع پرداختند: »امــام )( در یک 
صحبتی گفته بودند که –نمی دانم من خودم شنفتم یا از دیگری 
شنفتم که گفتند- وقتی در پاریس بودیم آمدند گفتند که در فالن 
ِده، یکی از ِدهات خمین، یکی از روســتاهای اطراف خمین، مردم 
راه پیمایی کردنــد. راه پیمایی عمومی بــوده و در آن ِده هم مردم 
راه پیمایی کردند؛ ماّلی ده، یک پیرمردی جلوی جمعّیت حرکت 
می کرده و مردم شــعار می دادند، همان شــعارهایی که در تهران 

می دادند؛ امام فرموده بودند که وقتی من این را شنیدم، گفتم این 
انقالب پیروز خواهد شد. ۹5/12/25«

2. اگر بپذیریم که »انقالب یک امر مســتمر است ۹4/۶/25«، پس 
ما همچنــان در وضعیت نهضت و انقالب قــرار داریم، و این یعنی 
آنکه انقالب همچنان نیازمند "شبکه ای از مبلغین" است که پیام 
خود را تا دورترین نقاط کشور برساند. اما چگونه؟ چگونه می توان 
این پیام را منتقل کرد؟ برای این کار، چاره ای نیست جز »تبیین« 
درســت و دقیق. بنابراین »تبیین اساس کار ما اســت. ۹5/4/12« 
چراکه »ما با ذهن ها مواجهیم، بــا دل ها مواجهیم؛ باید دل ها قانع 
 بشود. اگر دل ها قانع نشــد، بدن ها به راه نمی افتد، جسم ها به کار 

نمی افتد. ۹5/4/12«
3. حال ســؤال این اســت که در ایــن مقطع، وظیفــه ی نیروی 
مومن انقالبی »جوانان مؤمــن و انقالبی« یا بــه تعبیر صریح تر، 

3  »حــزب ا...«، چیســت و چه باید بکنــد؟ وظیفــه ی اول، 

برش دیدار سخن هفته

)( میالد با سعادت امام حسین
امام زین العابدین )( و حضرت ابوالفضـل )( مبارک باد.
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آنچه که از نیروی مومن انقالبی انتظار است:

 تبیین؛  وظیفه حزب ا... 

چنان است که وجود مقدس پیامبر )( دست او را می بوسد

کاارزش دست کارگر



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  قدردانی رهبر انقالب از تالش های 
کارکنان ناجا

در  رهبـری  معظـم  مقـام  دفتـر  رئیـس 
همایـش فرماندهـان و مدیـران ناجـا:  بدانید 
کـه حضـرت آقـا بـرای شـما دعـا میکننـد، 
هـر وقـت نزدیـک رهبـری بـودم و سـخن 
نظـر  ایشـان  شـد،  انتظامـی  نیـروی  از 
مسـاعدی از سختکوشـی و موفقیـت شـما 
در انجـام دادن مأموریت هـا داشـته انـد و 

قـدر شـما را می داننـد.  |  خ صداوسـیما |

  توقف نرخ رشد آسیب های اجتماعی 
وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
قـوه قضائیـه: خوشـبختانه دسـتور  جـرم 
کنتـرل  دربـاره  رهبـری  معظـم  مقـام 
آسـیب ها، محقـق و نـرخ رشـد آسـیب های 
اجتماعـی متوقـف شـد، ایـن توقـف نـرخ 
آسـیب های  اولویـت  چهـار  هـر  در  رشـد 
اجتماعـی )طـالق، اعتیـاد، حاشیه نشـینی 
ایلنـا|    | اسـت.  اخالقـی(  مباحـث  و 

  ادامه اعتصاب غذای اسرای فلسطینی 
بیـش از 1500 اسـیر شـرکت کننـده در 
فراخـوان "آزادی و کرامـت" بـرای دهمیـن 
روز متوالـی همچنـان بـه اعتصاب غذایشـان 
ایـن  غـذای  اعتصـاب  می دهنـد.  ادامـه 
اسـرا، از 17 آوریـل جـاری بـا هـدف تحقـق 
اداره  توسـط  کـه  اصلـی  خواسـته  چنـد 
از  صهیونیسـتی  رژیـم  زندان هـای  کل 

آن محـروم شـده اند ادامـه دارد. |  العالـم|

  نیکی هیل:
روز جدیدی برای اسرائیل آغاز شده است 

"نیکی هیلـی" نماینـده آمریـکا در سـازمان 
ملـل متحـد در کنگـره جهانـی یهودیـان: 
دیگـر آمریـکا در برابـر بدرفتـاری با اسـرئیل 
در سـازمان ملـل، سـکوت نخواهد کـرد؛ روز 
جدیـدی بـرای اسـرائیل آغـاز شـده اسـت. 
اسـرائیل بیش از ایران، کره شـمالی و سـوریه 
زیر ذره بیـن قرار گرفتـه و این بهت آور اسـت. 
وی معتقـد اسـت نقـض فاحـش حقـوق 
بشـر و کشـتار غیرنظامیان توسـط اسـرائیل 
نبایـد در سـازمان ملـل مـورد بحـث جـدی 
قرار بگیـرد و گفـت: ایـران بایـد زیـر ذره بین 
سـازمان ملـل باشـد نـه اسـرائیل؛ ایـران 
مایـه بی ثباتـی خاورمیانـه اسـت. چنـدی 
پیـش کمیتـه اسـکوا کـه از نهادهـای تابعـه 
سـازمان ملـل محسـوب می شـود، گزارشـی 
منتشـر کـرد و در آن اسـرائیل را بـه احیـای 
"آپارتایـد" و ظلـم علیه فلسـطینیان محکوم 
کـرد؛ آمریـکا شـدیداً اعتـراض کـرد و لفـظ 

آپارتایـد از گـزارش حـذف شـد.  |  فـارس |

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 78|  هفته  اول اردیبهشت 96 2    

اگر قشر کارگر در یک کشوری برخوردار از رفاه، امید و امنیت شــغلی بود، حرکت این کشور به سوی پیشرفت، آسان خواهد 
شد.92/2/7 اگر دستهای کارگر، مغزهای کارگر، انسانهای کارآفرین، نیروی انسانِی ماهر در یک جامعه ای گرامی داشته شود، آن 
جامعه پیشرفت خواهد کرد. اینکه نبی مکرم اسالم دست کارگر را باال می آورد و میبوسد، این فقط تقدیر از یک شخص نیست؛ این 
ارزشگذاری است، این درس است؛ به ما میگوید که دست کارگر، تولیدگر و نیروی انسانی آنقدر ارزش دارد که کسی مثل وجود 

مقدس پیامبر - که همه ی آفرینش طفیل وجود اوست - خم میشود و دست او را میبوسد؛ این درس به ماست.  91/2/10

# ارزش_کارگر                     
کلید
واژه

ارزش دست کارگر
گفتار اول:  ارزش کار و کارگر

»کار به معنای وسیع کلمه، شامل کار یدی، 
کار جســمی، کار فکــری، کار علمــی، کار 
مدیریتی، در واقع محور پیشرفت و حرکت و حیات مستمر 
جامعه اســت؛ این را باید همه مان بدانیم. اگر کار نباشد، 
سرمایه، مواد، انرژی، اطالعات، هیچکدام برای انسان مفید 
نخواهد بود. کار است که مثل روحی می دمد در سرمایه، 
در انرژی، در مــواد اولیه، و آن را تبدیــل می کند به یک 
موجود قابل مصرف، تا انسانها بتوانند از آن استفاده کنند. 
ارزش کار، این هاســت.« ۹1/2/10 در اقتصاد سرمایه داری 
تولید را تابعی از 3 عامل ســرمایه، نیروی کار و تکنولوژِی 
می دانند و عمــده نگاه موجود به کارگر در این سیســتم 
نگاهی ابزاری در جهت افزایش تولید و کسب سود بیشتر 
است. اما در نظام اقتصادی اسالم، عالوه بر توجه به کارگر 
در راستای ثروت آفرینی، شخصیت او را هم مورد تکریم 
قرار می دهد که این امر خود رویکردی فرهنگی نسبت به 
نیروی کار است و از همین رو است که رسول گرامی اسالم 
بر دست کارگر بوسه می زند. »اینکه نبی مکرم اسالم دست 
کارگر را باال می آورد و می بوسد)1(،  این فقط تقدیر از یک 
شخص نیست؛ این ارزشگذاری است، این درس است؛ به ما 
می گوید که دست کارگر، تولیدگر و نیروی انسانی آن قدر 
ارزش دارد که کسی مثل وجود مقدس پیامبر - که همه ی 
آفرینش طفیل وجود اوست - خم می شــود و دست او را 

می بوسد؛ این درس به ماست.«۹2/2/10

گفتار دوم: نقش و وظیفه و مشکالت کارگر 
یکــی از وظایف همگانــی در جامعه،  تــالش همه افراد 
در جهت اعتال و افزایش قدرت ملی اســت. از مهمترین 
مولفه های قدرت در جامعه، داشــتن اقتصــادی قوی و 
مستحکم است و  بارزترین نمادهای این اقتصاد، کاالهای 
تولیدی در آن اقتصاد می باشند. کیفیت کاالهای تولیدی، 
اتقان کار در این حوزه را نشــان می دهد. »نقش کارگر در 
درجه ی اّول احساس مسئولّیت است؛ یعنی کارگر در آن 
کاری که به او محّول اســت باید احساس مسئولّیت کند. 
همه ی آحاد کارگری باید درصدد این باشــند که کیفّیت 
کار را باال ببرند؛ این برکت ایجاد میکند، هم برای خود او، 
هم برای جامعــه« ۹5/2/8 »البته در حوزه مقابل هم باید 
اقداماتی در جهت افزایش کیفیــت و باالبردن بهره وری 

صورت گیرد که در یک کالم می توان همــه آ نها را در رفع 
مشــکالت کارگران جامعه خالصه نمود. اگر ذهن کارگر 
مشــغول باشــد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، 
دستش به کار نمیرود؛ باید امنّیت شغلی به وجود بیاید. باید 
از هزینه های اضافی و زائد کاسته بشود و به سهم دستمزد 
کارگر افزوده بشــود؛ اگر این انجام بگیرد، کارگر تشــویق 
می شود« ۹5/2/8 از ســوی دیگر معیشت کارگران جامعه 
ارتباط تنگاتنگی با تولید ملی دارد بــه طوری که می توان 
ادعا نمود که برطرف شدن مشکالت تولید ملی، گره گشای 
مشکالت کارگران هم می باشــد. لذا اصلی ترین راه ها در 

جهت تقویت تولید ملی  عبارتست از:
1. تزریق کمک به تولید داخلی از طریق عواملی چون ایجاد 

منابع تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز شرکت ها
2. جلوگیری از چیزهایی که مانع رشــد آن اســت مانند 

سیاست های گمرکی و مالیاتی ناصواب
3. به وجود آوردن بازار برای محصــوالت داخلی در داخل 
از طریق قانون گــذاری و سیاســت گذاری در تبلیغات و 
تعرفه گذاری و... و در خارج از مرزهای کشــور با استفاده از 
دیپلماســی اقتصادی فعال منطقه ای )ناظر به کشورهای 

همسایه( و فرامنطقه ای
4. کنترل واردات محصوالت مشابه که در داخل کشور تولید 

می شود و جلوگیری از قاچاق کاال به داخل کشور
5. کمک دولت در قراردادهای خارجی : اینکه یک سرمایه 
گذار به تنهایی قابلیت احقاق حق خود در خارج از کشــور 

نیست. ۹5/2/8 
1. اُسد الغابة ، ابن اثیر ج 2 ص 2۶۹ ؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، 

ج  7، ص 353.
إنَّ رَسوَل الّله )( َلّم أقَبَل ِمن َغزَوِة َتبوَك اسَتقَبَلُه َسعٌد األَنصارِيُّ 

، َفصاَفَحُه النَِّبيُّ )( ، ُثمَّ قاَل َلُه: مــا هَذا الَّذی أكَتَب َيَديَك ؟ قاَل: 

يا رَسوَل الّله ، أرضُِب ِباملَرِّ َواملِسحاِة َفاُنِفُقُه َعىل ِعيالی . َفقبََّل َيَدُه رَسوُل 

َها الّناُر أَبدا. الّله )( ، وقاَل : هِذِه َيٌد الَتَسُّ

ترجمه:انس بن مالک گوید هنگامی که رسول خدا)( از جنگ 
تبوک بازگشت ، َسعد انصاری به پیشواز وی آمد . پیامبر پس از آن 
که دست او را فشرد ، به وی فرمود: به چه سبب دستانت این گونه 
سخت و زبر شده است؟« گفت: ای رسول خدا! بیل می زنم و طناب 
 )(می کشم و خرج زندگی خانواده ام می کنم . پس رسول خدا
دست وی را بوسید و فرمود: این دستی است که هرگز آتش به آن 

نمی رسد.

 یکی از وظایف 

همگانی در جامعه،  

تالش همه افراد در 

جهت اعتال و افزایش 

قدرت ملی است. از 

مهمرتین مولفه های 

قدرت در جامعه، 

داشنت اقتصادی قوی 

و مستحکم است و  

بارزترین منادهای 

این اقتصاد، کاالهای 

تولیدی در آن اقتصاد 

می باشند

چناناستکهوجودمقدسپیامبردستاورامیبوسد



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

 برخورد با متخلفان

زندگی بخشیدن به یک انسان 

همیشه در کنار فعالیتهای سالم، فعالیتهای ناسالم هم وجود دارد. بنده چند سال است که روی مفاسد اقتصادی تاکید میکنم. 
آن وقتی که من این مسئله را مطرح کردم، عده ای مراجعه میکردند که شــما روی مسئله ی مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه 
میکنید، ممکن است فعاالن اقتصادی را از ورود در عرصه ی فعالیت اقتصادی بترساند. من گفتم بعکس، آنها را تشویق میکند. 
اگر فعال اقتصادی میخواهد نان حالل دربیاورد، کار حالل، مطابق وجدان و شرع انجام بدهد، بداند که دستگاه با افراد متخلف 
برخورد میکند، او بیشتر تشویق میشود. ما با ایجاد کننده ی مفسده، با سواستفاده  کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که با وجود 

خودش، فکرش، پولش، سرمایه گذاری اش، با کارآفرینی اش به کشور کمک میکند، باید مورد تشویق قرار بگیرد. 90/5/26

معلم، غیر از هویت شخصی، هویت معلمی دارد که متعلق به همه ی کسانی است که میتوانند از او بیاموزند. ارزش معلم به خاطر 
همین هویت معلمی اوست که ما باید اقرار کنیم روی این مسئله کم کار کردیم و عمال تسلیم آن فرهنگ شدیم که برای معلم غیر از 
جنبه ی مادی ارزش دیگری قائل نبودند. فرهنگ تمدن مادی این است؛ معیار ارزشگذاری عبارت است از قابلیت تبدیل هر چیزی 
به پول. معلم هم به همان اندازه ای که میتواند پول ساز باشد، در آن فرهنگ محترم است. در حالی که در منطق اسالم، مسئله فراتر از 

این حرفهاست. مسئله ی تعلیم و تربیت، زندگی بخشیدن به یک انسان است. اسالم با این چشم نگاه میکند.   87/2/12

به مناسبت سالروز ابالغ فرمان هشت ماده ای »مبارزه با مفاسد اقتصادی«

معیار ارزشگذاری مقام معلم در اسالم

بازخوانی

مطالبه
رهبری

)( این همان راه امام حسین است
روایت رهبر انقالب از پیروی انقالب اسالمی از قیام حسینی

انبیـا نجات دهنـدگان انسـانند؛ لـذا در قـرآن،  ت تاریخی
روای

یـک هـدف بـزرگ نبوتهـا و رسـالتها، اقامه ی 
عدل معرفی شـده اسـت. اصـال انـزال کتابهای 
الهی و ارسـال رسـل بـرای ایـن بوده اسـت که 
قسـط و عـدل در میـان جوامـع حاکـم شـود؛ یعنـی 
نمادهـای ظلـم و زورگویـی و فسـاد از میـان برخیـزد. 
حرکت امام حسـین )(، چنین حرکتی بـود. فرمود: 
»امنا خرجت لطلب االصـاح فی امه جـدی«. همچنین فرمود: 
»مـن رای سـلطانا جائـرا مسـتحا لحـرام اللـه او تـارکا لعهداللـه 
مخالفا لسـنه رسـول الله فعمل فی عباداللـه باالثم والعـدوان ثم 

مل یغیـر علیـه بقـول و ال فعـل کان حقـا علـی اللـه ان یدخلـه 

مدخلـه«؛ یعنی اگر کسـی کانون فسـاد و ظلـم را ببیند و 

او  بـا  متعـال  خـدای  نـزد  در  بنشـیند،  بی تفـاوت 
هم سرنوشـت اسـت. فرمـود: مـن بـرای گردنکشـی و 
تفرعـن حرکـت نکـردم. دعـوت مـردم عـراق از امـام 
حسـین )( برای ایـن بود کـه بـرود و حکومـت کند؛ 
امام هـم به همیـن دعـوت پاسـخ دادنـد. یعنـی چنین 
نیسـت که امـام حسـین )( بـه فکـر حکومـت نبود، 
امـام حسـین علیه السـالم بـه فکـر سـرکوب کـردن 
قدرتهـای طاغوتی بـود؛ چه با گرفتـن حکومـت و چه با 

شهادت و دادن خون.
امام حسین )( می دانست که اگر این حرکت را نکند، 
این امضای او، این سکوت او، چه بر سر اسالم خواهد آورد. 
وقتی قدرتی همه ی امکانات جوامــع را در اختیار دارد و 
راه طغیان پیش می گیرد، اگر داعیه داران حق در مقابل 

او اظهار وجود نکنند و حرکت او را تخطئه نکنند، یعنی 
ظلم به امضای اهل حق می رسد. این گناهی بود که آن روز 
بزرگان بنی هاشم و فرزندان سردمداران بزرگ صدر اسالم 
مرتکب شدند. امام حســین )( این را برنمی تافت؛ لذا 

قیام کرد.
حرکت انقالب اســالمی در این راه بود. درســت مثل 
حرکت امام حســین )(. در ســال 41 و 4۲ و بعد 
سالهای ســخت و ســیاه اختناق در این زندانها، تنها 
شعله ای که دلها را گرم نگه می داشت و به حرکت وادار 
می کرد، شعله ی ایمان به مبارزه بود؛ نه عشق رسیدن 
به حکومت. این همان راه امام حسین علیه السالم بود؛ 
منتها دو طرف دارد، شرایط زمانی و مکانی متغیر است. 
یک وقت امکانات به وجود می آید، حکومت اســالمی 
پرچمش برافراشته می شود؛ یک وقت هم راه بدون این 

امکانات است و با شهادت تمام می شود. 80/12/27

امام حسین 

علیه السالم 

می دانست که اگر 

این حرکت را نکند، 

این امضای او، این 

سکوت او، چه بر رس 

اسالم خواهد آورد. 

وقتی قدرتی همه ی 

امکانات جوامع را 

در اختیار دارد و راه 

طغیان پیش می گیرد، 

اگر داعیه داران حق 

در مقابل او اظهار 

وجود نکنند و حرکت 

او را تخطئه نکنند، 

یعنی ظلم به امضای 

اهل حق می رسد
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1  تبیین درســت وضعیت موجود اســت. 

وضعیتی که در آن، دو نگاه برای »پیشــرفت« 
کشــور وجود دارد. یــک نگاه معتقد اســت 
»پیشــرفت اقتصاد را باید از ظرفّیت های درون 
کشــور و درون مردم تأمین بکنیــم... نگاه دّوم 
به اقتصاد کشــور، نگاه به پیشــرفت اقتصاد با 
استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می گوید 
سیاست خارجی مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما 
درست بشود. ۹4/1/1« این دو نگاه، و فرصت ها و 
تهدیدهای هر یک، می بایست به درستی برای 
مردم تبیین شــود. نگاه به درون همان چیزی 
است که رهبر انقالب هم در دیدار روز مبعث از 
همه کاندیداها خواستند که به مردم قول آن را 

بدهند.
4. پس از ایــن، نوبت بــه انتخابــات پیش ِرو 
خواهد رسید که دو مســئله ی مهم و اصلی در 
آن وجود دارد. مســئله ی اول، اصل مشــارکت 
گســترده و حضور میلیونی مردم است. »آنچه 
من عــرض می کنــم و در درجــه ی اّول برای 
این حقیــر مهم اســت، شــرکت عمومی در 
انتخابات اســت و ]اینکه[ همــه ی آحادی که 
می توانند رأی بدهند و مشــمول قانونند وارد 
انتخابات بشــوند و انتخابات را پُرشــور کنند؛ 
 این اّولین خواســته و مهم ترین خواسته ی ما 

است. ۹۶/1/1«
دومین مســئله ی مهم اما »درســت انتخاب 
کردن« اســت. »خب آراء و سالیق ممکن است 
مختلف باشد، عیبی ندارد اّما همه سعی کنند 
درست انتخاب کنند. ۹4/10/1۹« به این علت که 
اگرچه »انتخابات یک حادثه ی یکروزه اســت، 
ظرف یک روز انجام می گیرد؛ اما از آن حوادثی 
است که تأثیر آن، تأثیر بلندمدت است. انتخابات 
ریاست جمهوری را شما در ظرف یک روز انجام 
می دهید، اما اوالً کسی را یا کسانی را برای مدت 
چهار ســال بر سرنوشت کشــور و جریان های 
عمده ی کشور حاکم می کنید؛ ثانیاً دامنه ی تأثیر 
آن به همان چهار ســال هم محدود نمی ماند... 
پس شــما در یک روز... یک انتخابی می کنید... 
که تأثیر آن در کوتاه مدت، در چهار ســال، و در 
بلندمدت، گاهی در چهل ســال باقی می ماند... 
برای انتخاِب خوب باید فکر کرد، باید معیارها را 

شناخت. ۹2/2/25« 
5. حدود بیســت روز دیگر تا موعــد برگزاری 
دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت جمهوری 
باقی مانده است. نیروی مومن و انقالبی حزب ا... 
در این فرصت باقی مانده، باید همــان کاری را 
کنند که شبکه ی مبلغین نهضت انقالب اسالمی 
انجام دادند. باید برای انتخاب خوب مردم، تبیین 
کرد و معیارها را به آنها شناساند. باید "ذهن ها و 
دل ها" را قانع کرد تا "بدن ها" به راه بیفتند. در این 
راه، بی تردید، قدم اول »توکل« است و بعد، عزمی 

ْل َعَل اللَِّه«. راسخ، که فرمود: »َفإِذا َعزَْمَت َفَتوَکَّ



شعبان، فصل مناجات 
با خدای متعال

وارد مـاه شـعبان شـدیم؛ ماه عبـادت، 
ماه توّسـل، ماه مناجات؛ َو اسـَمع ُدعائی 
فصـل  ناَدیُتـك؛  إذا  ِندائـی  اسـَمع  َو  َدَعوُتـك،  إذا 

مناجات با خـدای متعال، فصل مرتبـط کردن 
ایـن دلهای پـاْك بـا معـدن عظمت، بـا معدن 
نـور؛ ایـن را قـدر بایـد دانسـت. ایـن مناجـات 
شـعبانّیه یک تحفه ای اسـت کـه در اختیـار ما 
 )( قرار داده شـده اسـت... من از امام بزرگـوار
سـؤال کـردم، گفتـم در میـان دعاهایی کـه از 
ائّمه )( رسـیده، شـما بـه کدام دعا بیشـتر 
عالقه مندیـد؟ فرمودنـد بـه دعـای کمیـل و 
مناجـات شـعبانّیه... وقتـی انسـان مراجعـه 
میکنـد بـه ایـن دو دعـا، می بینـد چقـدر هـم 
شـبیه همند؛ مناجات انسـان خاشـع، انسـان 
متوّکل به خـدا؛ َكأّنـی ِبَنفسـی واِقَفٌة َبیـَن َیَدیـك، َو 
لی َعَلیـك، َفُقلَت مـا أنَت أهُلـه، َو  َقـد أَظلَّها ُحسـُن َتوَكُّ

دَتنی ِبَعفـِوك؛ امید، امید بـه مغفرت الهی، به  َتَغمَّ

رحمت الهـی، به توّجـه الهـی، بلندهّمتـِی در 
درخواسـت از پـروردگار؛ إلهـی َهب لـی َکماَل 
االِنِقطاِع إلَیـک، و أنِر أبصاَر ُقلوبِنا بِضیـاءِ نََظِرها 
إلَیـک.)1( دلهای پـاك، نورانـی و جـوان، از این 
موقعّیـت بهـره بگیرنـد، رابطه تـان را بـا خـدا 

قوی کنید. ۹2/3/22
1( اإلقبال، ج  3، ص 2۹5.

 س: آیا هبه و هدیه عیــد )عیدی( خمس 
دارد؟

ج: هبه و هدیه خمس ندارد، هرچند احوط این 
است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس 

آن پرداخت شود.
س: آیا بــه جایزه هایی که توســط بانکها و 
صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت 

می شود، خمس تعّلق می گیرد یا خیر؟
ج: خمس در جایزه ها و هدیه ها واجب نیست.

س: آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده های 
شهدا می پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، 

خمس تعّلق می گیرد؟
ج: چیزی که بنیاد شهید به خانواده های عزیز 

شهدا هدیه می کند، خمس ندارد.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

اگر چنانچه کسی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت ممکن است خدای متعال 
مال و جمال را به او بدهد و ممکن هم هست که ندهد. اما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم 
بگذارد و ازدواج بکند، خدای متعال به او مال هم خواهد داد،  جمال هم خواهد داد. ممکن 
است کسی بگوید جمال که اعطا کردنی نیست؛ یک کسی یا جمال دارد یا ندارد! معنایش 
این است که چون جمال در چشم شما و در دل شما و در نگاه شماست، اگر انسان کسی 
را که خیلی جمیل هم نباشد، دوست داشت او را جمیل می بیند. وقتی کسی را دوست 

نداشت هر چقدر هم جمیل باشد به نظر او جمیل نمی آید. 77/10/13

جوان باید برای تقوا و عفاف ازدواج کند 

من خبر دارم که مساجد قبله امید جوانان است

تهـران  شـهر  تبیانیـان  .مهـدي  سـالم 
شهرستان تهران تعداد 50 تا خط حزب ا... 77

مـکان : مسـجد امـام سـجاد)( دانشـگاه 
عباسـپور .توضیـح اینکـه : یـک هیئـت ماهانه 
بـراي اعضاي بسـیج در مسـجد دانشـگاه برگزار 
میشـود و میخواهیـم بین اعضـا پخـش کنیم .

بـا سـالم. تعـداد 50 نسـخه از شـماره 78 
نشـریه خط حزب ا... در دانشـکده صنعت نفت 

اهواز توزیع گردید . مهرداد خدایی

سـالم گـروه فرهنگـی تبلیغـی منتظران 
ظهـور تربت جـام تکثیـر نشـریه شـماره 77به 

تعداد۲50انجام شد.

کانـون مهدویـت دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحد تهران جنوب

وقتی روزهای اعتکاف ماه رجب فرا رسید، مسجد دانشگاه تهران جزو شلوغترین مراکز 
اعتکاف شود؟ چه کســی به جوانان گفت بروید اعتکاف کنید؛ ســه روز روزه بگیرید و از 
مسجد بیرون نروید و وقتتان را در آن جا به عبادت و ذکر و دعا و تضّرع و توّسل بگذرانید؟ 
چه کسی به جوانان بخشنامه کرده بود؟ من خبر دارم که در رشت هم مساجد و مجامعی 
وجود دارد که قبله امید جوانان است؛ به آن جا میروند و استفاده معنوی میبرند.  80/2/12 
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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...                                

   پیامک:                     100010۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

خودمان می رویم سراغ کار
اگر مملکــت شــما در اقتصاد نجــات پیدا 
نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه 
جور وابســتگیها دنبالش می آید. وابستگی 
سیاســی هم ما پیــدا می کنیم. وابســتگی 

نظامی هم پیدا می کنیــم. برای اینکه وقتی 
ما چیزی نداشته باشــیم که استفاده ازش 
بکنیم، دســتمان را دراز کنیم طرف امریکا. 
او می تواند به ما تحمیل کند همه چیز را. ما 
وقتی می توانیم که زیر بار او نرویم که در این 

قضیه قدرتمند باشیم. یک وقت او تشر بزند 
می گوییم نه، ما احتیاجی نداریم. حاال هم به 
او می گوییم که ما احتیاج خودمان را ســلب 

می کنیم. خودمان می رویم سراغ کار. 
 امام خمینی)( ۵ دی ۱۳۵۸

قدر مساجد را باید دانست

قدر مســاجد را بدانیم؛ قدر جلسات مذهبی را 
بدانیم. و مســجد مورد بیاعتنایی قرار نگیرد. 
من با روحانیونی که در یک اداره ای مشــغول 
کار میشوند، در حالی که پیشنماز فالن مسجد 
هم هســتند، مخالفم؛ چون یک روز در هفته، 
دو روز در هفته، ســه روز در هفته برای اقامه ی 
نماز جماعت به مسجد نمیروند. میگوییم چرا؟ 
میگوید گرفتار شدم؛ سرم شلوغ بود. یا میرود 
نماز، ولی دیر میرود؛ مــردم در صف جماعت 
منتظر نشســته اند؛ حاال آقا بعد از مدتی دوان 
دوان می آید؛ گاهی یک کیف سامســونت هم 
دستش اســت! من با این روش موافق نیستم. 
پیشنماز مسجد، باید مســجد را خانه ی خود، 

جایگاه خود و اداره ی خود بداند.  85/8/17

آنچه بنــده توصیــه میكنم این اســت كه 
توانایی های مجموعه ی بسیج را باید باال برد؛ 
الزاماتی وجــود دارد: الزامات اخالقی، الزامات 
رفتاری، الزامات عملی. الزامات اخالقی، یعنی 
ما در درون خودمان اخالقّیات نیكوی اسالمی 
را پرورش بدهیم؛ از جملــه ی این اخالقّیات 
صبر است، از جمله ی این اخالقّیات گذشت 
است، از جمله ی این اخالقّیات حلم و ظرفّیت 
داشتن و جنبه داشتن اســت، از جمله ی این 
اخالقّیات تواضع است؛ این خصوصّیات را در 
درون خودمان تقویت كنیم. الزامات رفتاری 
هم این اســت كه همین خلقّیات نیكو را در 

عمل با مردم، در عمل بــا محیط، در تعامل با 
 )( جامعه و انسانها به كار ببریم. امام صادق
به اصحابش میفرمود: جوری عمل كنید در بین 
مردم كه هر كس شما را میبیند، بگوید اینها 
یاران امام صادقند، رحمت خدا بر امام صادق، 
مایه ی تحسین برای ما بشوید. رفتار یكایك 
عزیزان بسیجی، شما جوانها، شما عناصر پاك، 
شما دلهای پاكیزه و روشن، رفتار یكایك شما 
با آحاد مردم - كه خیلی هایشان همان طور كه 
گفتم به معنای واقعی كلمه بسیجی اند - باید 
جوری باشد كه بگویند اینها پرورش یافتگان 

نظام اسالمی اند. 92/8/29 

توانایی های جوانان را باید باال برد

حزب ا...  این است

خمس 

 مایه افتخار نظام اسالمی

دیدار جوانان و فرهنگیان در مصالی رشت 
انتشار بمناسبت سفر استانی رهبرانقالب از استان گیالن

ایـرانی خانواده

تراز مسجد


