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تصویری از حضور حضرت آیت ا... 
خامنه ای  در منزل استاد شهریار

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی
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عالم منادی وحدت      |        این شماره تقدیم   می شود به روح   پرفتوح  ماموستا محمد شیخ االسالم
»فقدان این عالم ُمنادی وحدت و معتقد به مبانی نظام یک خسارت بود، اما کسانی که مرتکب این جنایت شدند، باید بدانند این اقدام تروریستی و خشونت آمیز راه به 
جایی نخواهد برد و اهداف مخالفان نظام را تأمین نخواهد کرد. 88/7/2« »همه هم بدانند که دشمن در دشمنی خود، شیعه و سنی و ُکرد و فارس و تُرک و بلوچ و اینها 

نمیشناسد؛ هر کسی منادی وحدت است، هر کسی پایبند به مبانی نظام هست، مورد بغض و دشمنی دشمن هست. 88/6/26«  

مزار : قبرستان شیخ محمد باقر سنندجتاریخ شهادت :  26 شهریور 88 شهادت: ترور توسط افراد مسلح ناشناس
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در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مسکن

رهبر انقاب اســامی، آمار را ضرورتی قطعی و اصلی 
برای برنامه ریزی درخصوص منابع و نیازهای متنوع و 
گسترده ی کشور دانســتند و افزودند: آحاد مردم عزیز 
برای آنکه تصمیم گیری ها در کشــور، »درست، به جا و 
کارآمد« باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و هم 
آمار و اطاعات مورد نیاز را به صــورت دقیق در اختیار 
دستگاه های آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنان که 

مسئوالن گفته اند جنبه ی محرمانه دارد.  95/6/23

همه  مردم عزیز  به طور جدی
 در سرشماری مشارکت کنند

بــرش سخن هفته

در مقابل صف آرایی دو جریان انحرافی مقابل واقعه غدیر خم

دو پیام مهم غدیر

زنان اندیشمند جلوی 
تجمل گرایی را بگیرند

خانواده ایـرانی  |  4

روایت مادر یکی از  قربانیان
کهریزک از برخورد  رهبر انقالب

اخبارهفته  |  2

 )(شبکه سازی امام هادی
زیر شمشیر بنی عباس

انسان 250 ساله  |  3

سفیر انقالب در نیویورک

در مقابل جریان غدیر، همواره دو جریان قرار داشته اند که سعی در انحراف 
مسیر اصلی هدایت و سعادت جامعه داشته اند:

1. مروجان اسالم سلفی: طرفداران این جریان سعی کرده و می کنند 
غدیر را صرفا به موضوعی شیعی تبدیل کنند. در حالی که »غدیر یک مسأله 

اسامی است؛ یک مسأله فقط شیعی نیست. در تاریخ اسام، پیامبر اکرم 
یک روز سخنی بر زبان رانده و عملی انجام داده است که این سخن و این 
عمل، از ابعاد گوناگون دارای درس و معناست. نمی شود ما بگوییم که از 

3  غدیر و حدیث آن، فقط شیعه اســتفاده کند؛ اما بقیه مسلمانان  از

بازخوانی یک سفر تاریخی و الگو برای نمایندگان جمهوری اسالمی  در مجامع بین المللی
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ما روی منافـع کشـور و ملتمان بـا هیچ کـس در دنیـا معاملـه نمی کنیـم... مـا در چهاردیـواری کشـورمان اجازه 
نمی دهیـم منافع هیـچ قدرتی بـر منافـع ملی مـا ترجیح پیـدا کند و مقـدم شـود. 83/4/15 مسـأله این اسـت که 
جمهوری اسـامی بـه خاطـر اسـتقال، به خاطـر زیـر بـار زور نرفتن، بـه خاطـر رعایـت منافع ملـی و نـه منافع 
مسـتکبران بـه خاطـر ایسـتادگی در مقابـل مطامـع دشـمنانی کـه می خواهنـد بر ایـن کشـور دسـت بیندازند، 
به خاطـر برچیدن بسـاط کسـانی که دههـا سـال نوکـری اسـتعمار و اسـتکبار را در این کشـور کردند، در چشـم 

مسـتکبران جهان موجـود منفوری اسـت. مـا ایـن را می دانیـم و از ایـن بابـت ناراحت هـم نیسـتیم. 72/1/4   

سفیر انقالب در نیویورک

روزهای پایانی شهریورماه هر سال موعد اجاس عمومی سازمان 
ملل متحد است که هر سال رئیس جمهور وقت یا وزیرامورخارجه 
یا هردو به نمایندگی از کشورمان در آن حضور می یابند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای تنها یکبار در دوران ریاست جمهوری در سال 
1366 به نمایندگی از ملت ایران راهی نیویورک مقر سازمان ملل 
متحد شدند. سفری که رفتارها و  اقدامات در آن می تواند الگو و 

شاخصی برای انجام رسالت »دیپلماسی ایرانی« باشد.

  نظر امام
رهبر انقاب درباره یکی از مقدمات ضروری ســفر در آن دوران 
چنین می گویند: »من به یــاد می آورم که در زمان ریاســت 
جمهوری خود، قصد شــرکت در یک مجمع جهانــی و ایراد 
سخنرانی را داشتم. رسِم من این بود که متن این نوع سخنرانیها 
را قباً خدمت امام ارائه می دادم... تا ایشــان اگر نظری داشتند، 
بیان کنند. در مورد آن سخنرانی... ایشان به من گفتند قضیه ی 
تفکیک ناپذیــری دین از سیاســت را هم در متن ســخنرانی 
بگنجانید! من ابتدا تعّجب کردم که آخر این قضیه چه مناسبتی 
دارد؟! اما چون ایشان فرموده بودند، خود را موّظف می دانستم 
آنچه را که خواسته اند، انجام دهم... قضیه تفکیک ناپذیری دین 
از سیاست را در متن آن سخنرانی گنجاندم. نهایِت سعی ام این 
بود که آن قضیه، در ابتدای متن سخنرانی و جای برجسته ای 
گنجانده شود. 75/12/18« تبعیت ایشان از نظر امام در گنجاندن 
تفکیک ناپذیری دین از سیاست درحالی اســت که ایشان در 
ابتدا امیدی به تاثیر و تناسب این موضوع با سخنرانی نداشتند 
اما: »بعدها هرچه زمان گذشــت، به صّحت نظر ایشان، بیشتر 
معتقد شدم. همان وقت هم -بعد از آن که سخنرانی انجام شد و 
برگشتم- به دوستانم گفتم: »این فرموده و نظر امام، در ابتدا به 
نظرم عجیب آمد؛ اّما پس از ایراد سخنرانی، فهمیدم که این فکر 
کاماً درست بود.« تاکید مکّرر امام به این خاطر بود که واقعاً... 
دشمن روی قضیه ی تفکیک دین از سیاست، فراوان کارکرده 
است و از طرف خودیها هم نسبت به قضیه ی تفکیک ناپذیری 

خیلی قصور شده است. 75/12/18«

  صحبت با مردم دنیا
هدف این ســفر علی رغم تبلیغات رســانه های بیگانه برای از 

سرگیری مذاکره و رابطه با آمریکا، بهره از فرصت مناسب برای 
دیپلماسی عمومی انقاب اسامی و تاش برای روشنگری و 
اقناع افکار عمومی جهانی بود. »آن سالی که بنده برای اجاس 
سازمان ملل به نیویورک رفتم، یکی از مسؤولین بلندپایه یکی 
از کشورهای اروپایی پیش من آمد و گفت: »شما باألخره باید 
مســأله خود را با آمریکا حل کنید!« فکــر می   کردند ما که به 
نیویورک رفته   ایم و در کشور آمریکا هستیم، شاید بتوانند نان 
را به تنور گرم بزنند! گفتم نمی   شود. قضیه سازمان ملل، قضیه 
دیگری است. من به ســازمان ملل آمده   ام تا با مردم دنیا حرف 
بزنم و این ربطی به آمریکا ندارد! مسأله آمریکا، مسأله دیگری 

است.«

  دو واکنش متفاوت
این سخنرانی را »چند کانال تلویزیونِی اروپایی... مستقیم پخش 
کردند. چون ممکن بود این سخنرانی تأثیرات زیادی بگذارد، 
در همان روز یا فردای روز سخنرانی، کشتی »ایران اجر« را در 
خلیج فارس توقیف کردند!82/2/22« حضرت آیت ا...خامنه ای 
از تاش رسانه ای غرب برای بایکوت آن سخنرانی و جلوگیری 
از جریان سازی آن چنین می گویند »در نیویورک بودیم و هر 
کانال تلویزیونی را می گرفتیم، ماجرای کشــتی "ایران اجر" و 
اقدام به مین گذاری اش در خلیج فارس، تمام فضای تبلیغاتی 
امریکا و بلکه دنیا را پُر کرده بود. این کار بــرای این بود که آن 

سخنرانی را تحت الّشعاع قرار دهند.82/2/22«
از سوی دیگر و برخاف واکنش رسانه ای دشمن، رهبر و مراد 
"سفیر انقاب" در مورد این سفر به مردم ایران پیغامی می دهند. 

این پیغام را آیت ا... العظمی خامنه ای در قامت خطیب جمعه 
تهران به اطاع مردم می رســانند: »مــن همین حاال خدمت 
امام بودم - یک ســاعت قبل از این -ایشان ضمن این که اظهار 
خشنودی فرمودند از آنچه در این سفر گذشته بود و محتوای 
این سفر، به من امر کردند که من به شما پیغام ایشان را برسانم، 
من پیغام امام را -که چند جمله خطاب به نمازگزاران و همه ی 
ملت ایران است- این جا نوشتم، فرمودند به مردم بگو که بدانند 
هیچگونه سازشی ما با استکبار جهانی نخواهیم داشت. ]تکبیر 
نمازگزاران[ .... فرمودند... ما بر ســر مواضــع اصولی خودمان 

ایستادیم... و فرمودند بدانید که ان شاءالَل پیروزی با ماست.«

 روایت مادر یکی از  قربانیان کهریزک
 از برخورد  رهبر انقالب

مدیر مســئول روزنامه جوان: در اولین سالگرد 
حادثه کهریزک... به منزل یکی از فوت شدگان 
کهریزک سری زدیم... مادر مرحوم از ما پرسید 
این یکسال چرا نیامدید ســر بزنید؟.. شما که 
سرتان از رهبری شلوغ تر نیست؟ آیا می دانید 
از طرف رهبر انقاب دو بار بــا منزل ما تماس 
گرفته شــده و احوال ما را جویا شــده اند؟ آیا 
می دانید رهبر ما را به حضــور پذیرفته و از ما 
شــخصا دلجویی کرده اند؟ |  | 

 پس از فاجعه منا نمی دانستم چگونه باید با 
رهبر انقالب  مواجه شوم!

حجت االسام قاضی عسگر: هر سال وقتی از حج 
می آمدیم، مقام معظم رهبری می فرمودند؛ اولین 
روزی که زائران می آیند، به من حالت شــعف و 
شادمانی دســت می دهد. پس از فاجعه منا من 
وقتی یاد فرمایش ایشان می افتادم بسیار نگران 
بودم و نمی دانستم باید چگونه با معظم له مواجه 
شوم. غم فاجعه منا، ایشان را بسیار آزرده خاطر 
کرد، به طوری که نزدیکان ایشان از ناراحتی های 
 |    | می گفتنــد.  معظم لــه 

  اثرگذاری بر مناقشات داخلی ایران
 از اهداف اوباما برای برجام

دنیس راس، مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا: 
اثرگذاری بر مناقشــات سیاســی در داخل ایران 
دست کم یکی از اهداف باراک اوباما، رئیس جمهوری 

آمریکا از برجام بوده است. |     فارس|

  گزارش المانیتور از افزایش احساسات 
ضدوهابی در میان شیعیان و اهل تسنن 

پایگاه خبری المانیتور با اشاره به پیام رهبر انقاب 
درباره حج و انتقاد شــدید ایشــان از آل سعود در 
گزارشی نوشت: احساســات ضد وهابی نه تنها در 
میان شیعیان بلکه در میان اهل سنت نیز افزایش 
یافته است. احساســات ضدوهابی آشــکاری در 
خارج از شیعیان در جهان اســام وجود دارد. این 
مســاله به خاطر شــهرت بد تفکر وهابیت و رشد 
گروههای تکفیری رادیکال مانند القاعده و داعش 
است که ایدئولوژی وهابیت را به عنوان اصول خود 

پذیرفته اند و وهابیت آنها را تغذیه میکند.  |     فارس|

 توطئه خزنده اسرائیل برای
 الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال

هافینگتون پست: نشانه های هشداردهنده در 
ماه های اخیر حاکی اســت،  رژیم صهیونیستی 
الحاق خزنده مناطق بیشتری از کرانه باختری 
به اراضی تحت اشــغال خود را افزایش داده که 
ادامه آن  هرگونه افق دستیابی به توافق سازش 

با فلسطینیان را از بین می برد.| خ. قدس | 

در نیویورک 
بودیم و هر 

کانال تلویزیونی 
را می گرفتیم، 
ماجرای کشتی 

"ایران اجر" و اقدام 
به مین گذاری اش 
در خلیج فارس، 

متام فضای 
تبلیغاتی امریکا 
و بلکه دنیا را ُپر 

کرده بود. این کار 
برای این بود که 
آن سخرنانی را 

تحت الّشعاع قرار 
دهند

هفته اخبار

# منافع_ملی     
رعایت منافع ملی، عامل دشمنی مستکبران با جمهوری اسالمی

کلید
واژه
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»من از ایران می آیم، که زادگاه پرآوازه ترین و درعین حال ناشــناخته ترین انقالبهای دوران معاصر است. انقالبی بر پایه ی دین خدا و در امتداد راه 
پیامبران و مصلحان بزرگ الهی؛ راهی به درازای همه ی تاریخ بشر.66/6/31« فرازی از سخنرانی حضرت آیت ا... خامنه ای در سازمان ملل متحد.

بازخوانی یک سفر تاریخی و الگو برای نمایندگان جمهوری اسالمی در مجامع بین المللی؛
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هفته سخن

3  محتوای  بسیار غنی ای که در این کام شریف نبوی 

وجود دارد و مخصوص یک دوره هم نیســت، بهره نبرند. 
79/1/6« و یا با ارائه تفسیرها و تحلیل های تفرقه انگیزانه 

و وحدت گریزانه، بر اختاف بین مذاهب اســامی دامن 
زده اند. 

2. طرفداران اسالم ســکوالر: دومین جریان مقابل 
غدیر، مبلغان اسام ســکوالرند که با تفاسیر فردگرایانه 
و مناســک گونه، تاش کرده اند با به حاشــیه بردن و یا 
حتی نادیده گرفتن ماجــرای غدیر، دیــن را از دخالت 
در حوزه عمومی و حکومتی کنــار بگذارند. در حالی که 
ماجرای غدیر پاسخی به ادعای اشتباه این جریان است. 
»آن کسانی که سعی کردند اسام را از مسائل اجتماعی 
و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به 
مسائل شخصی و مسائل خصوصِی زندگی افراد - و در واقع 
نگاه سکوالر به اسام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و 
دست های دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در 
طول ســالیان دراز ترویج کرده است - جواب شان مسئله 
غدیر است. پیغمبر اکرم )( در آن موقعّیت حّساس، 
در آخرین ماه های زندگی، به دســتور خدای متعال، یک 
مسئله اساســی و مهم را بیان می کنند و آن عبارت است 
از پرداختن به مسئله حکومت برای بعد از زمان پیغمبر. 
93/7/21« گرچه پیش از این، »اسام با تشکیل حکومت 

در مدینه و تشــکیل جامعه مدنی نبوی نشان داد و ثابت 
کرد که اسام فقط نصیحت کردن، موعظه کردن و دعوت 
کردن به زبان نیست. اسام می خواهد حقایق احکام الهی 
در جامعه تحقق پیدا کند. 89/9/4« ادعای طرفداران اسام 
سکوالر در حالی است که »ســکوالرترین حکومت های 
دنیا هم، علی رغم آنچه که ادعا می کنند، چه بدانند، چه 
ندانند، دنیا و آخرت مردم را در دســت گرفته اند... جسم 
و جان مردم در اختیار آنهاســت. 89/9/4« به همین علت 
است که: »امیرالمؤمنین فرمود: اگر از من اطاعت کنید، 
من شما را به بهشت می رسانم... این هدف امیرالمؤمنین 
]است[. رساندن انسان ها به بهشت، هم در زمینه ی فکری 
مردم، ]هم[ در زمینه روحی و قلبی مردم، ]هم[ در حیات 
اجتماعی مردم، نقش می آفریند. 93/2/23« این موضوع 
از آن جهت مهم اســت که »کسانی در گوشه وکنار وقتی 
صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و مانند 
اینها می شــود، می گویند آقا، مگر ما موّظفیم مردم را به 
بهشت برســانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم 
اسامی با حّکام دیگر در همین اســت... اینجا بحِث زور و 
فشار و تحمیل نیســت؛ بحِث کمک کردن است. فطرت 
انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما 
باید کار را تسهیل کنیم برای مردم تا بتوانند خودشان را به 

بهشت برسانند؛ این وظیفه ما است. 93/2/23«
غدیر در مقابل ایــن دو انحراف دو پیام مهــم برای امت 
اسامی دارد. اول آنکه عنصر وحدت ساز در جامعه اسامی 
است و دوم آنکه در مقابل سکوالرها مبلغ اسام سیاسی 
است. به همین دلیل اســت که از میان همه مناسبت ها 
و اعیاد دینی و مذهبــی، عید غدیر را "عیــدالَلّ االکبر" 
نامیده اند. »چــرا؟ چون تکلیف امت اســامی در زمینه  
هدایت، در زمینه ی حکومت، در این حادثه ی غدیر معّین 

شده است. 88/9/15«

دشمن نزدیک اهواز توسط جوانان زمین گیر شد 

»زبان فارسی« محتاج نوسازی روزبه روز است

نیروهای عراقـی ]در اوائل جنگ[ پیشـرفتهایی کردند و تا سـیزده چهـارده کیلومتری اهـواز هم رسـیدند؛ اما وقتی 
خواسـتند به خرمشـهر - کـه مـرز نزدیکتر بـود - حملـه کنند، دچـار مانع شـدند. علـت هم این بـود کـه نیروهای 
مردمـی، جوانـان مومـن و مـرد و زن انقابـی وارد میدان شـدند؛ یعنـی در این جا انقـاب شـروع کرد خود را نشـان 
دادن؛ بنابرایـن دشـمن نزدیک اهواز زمینگیر شـد... بنـده در ماههـای اول جنگ، در همـان مناطق بـودم؛ هم وضع 
مردم و هم وضـع نیروهای مسـلح را میدیـدم... بتدریج عظمـت نیروهای مردمـی، خـود را نشـان داد... یعنی جوهر 

انقاب و ایمان در ایـن میدان خطـر، خـود را در اراده و عمل و قـدرت مدیریت انسـانها نشـان داد.  81/3/1 

» در کار زبـان فارسـی تقصیر شـده اسـت. نه فقـط در این چنـد سـاله ی اول پیـروزی انقاب که هرکسـی 
بـه کاری مشـغول بود، بـه ایـن مهـم چنـدان پرداختـه نشـد، بلکـه در گذشـته نیـز تقصیرهـای بزرگتر و 
بیشـتری صـورت گرفـت... زبـان فارسـی آن رشـدی را کـه بایسـتی می کـرد و آن سـعه یی را کـه در دنیـا 
بایـد پیـدا می کـرد، پیـدا نکـرد. 70/11/27« »زبـان فارسـی مثل همـه ی زبانهـای دیگـر، محتاج نوسـازی 
روزبه روز اسـت. وقتی این ریشـه سـالم اسـت، باید روزبـه روز شـاخه و برگهایـش زیاد بشـود و اتسـاع پیدا 

کنـد«. 70/9/18 

روایت رهبر انقالب از نحوه ورود مردم به دفاع مقدس

مطالبه رهبری در حفظ و تقویت زبان فارسی

بازخوانی

مطالبه
رهبری

شبکه سازی امام هادی )( برای تشیع زیر شمشیر بنی عباس
مجاهدت امام هادی )( برای حفظ دین از نگاه رهبر انقالب 

حضـرت هـادی )( چهـل و دو سـال عمـر  سان 250 ساله
ان

کردند که بیسـت سـالش را در سـامرا بودند... 
در همین شـهر سـامرا عده ی قابـل توجهی از 
بزرگان شـیعه در زمان امام هادی )( جمع 
شـدند و حضـرت توانسـت آنهـا را اداره کنـد و بـه 
وسـیله ی آنها پیام امامت را به سرتاسـر دنیای اسـام 
بـا نامه نـگاری و... برسـاند. ایـن شـبکه های شـیعه در 
مناطـق  در  و  یمـن  مدینـه،  ری،  خراسـان،  قـم، 
دوردسـت و در همـه ی اقطـار دنیـا را همیـن عـده 
توانسـتند رواج بدهند و روزبـه روز تعداد افـرادی را که 
مؤمـن بـه ایـن مکتـب هسـتند، زیادتـر کننـد. امـام 
هـادی همه ی ایـن کارهـا را در زیر برق شمشـیر تیز و 
خونریـز همـان شـش خلیفـه و علی رغـم آنهـا انجـام 
داده اسـت... یـک روِز مجاهدت ایـن بزرگوارهـا - ائمه 
)( به قدر سـالها اثر میگذاشـت؛ یـک روز از زندگی 
مبـارک اینها مثـل جماعتـی که سـالها کار کننـد، در 
را  دیـن  بزرگـواران  ایـن  میگذاشـت.  اثـر  جامعـه 
همین طـور حفـظ کردنـد، وااّل دینـی کـه در رأسـش 
متـوکل و معتـز و معتصـم و مأمـون باشـد و علمایش 
اشـخاصی باشـند مثـل یحیـی بن اکثـم کـه بـا آن که 
عالم دسـتگاه بودند، خودشـان از فسـاق و فجار درجه 
یِک علنی بودنـد، اصًا نبایـد بماند؛ باید همـان روزها 
بـکل کلـِک آن کنـده میشـد؛ تمـام میشـد. ایـن 
مجاهـدت و تـاش ائمـه )( نـه فقـط تشـیع بلکه 
قرآن، اسـام و معـارف دینـی را حفظ کرد؛ این اسـت 

خاصیت بنـدگان خالص و مخلـص و اولیای خـدا. اگر 
اسام انسـانهای کمربسـته نداشـت، نمیتوانست بعد 
از هـزار و دویسـت، سـیصد سـال تـازه زنـده شـود و 
بیـداری اسـامی به وجـود بیاید؛ بایـد یواش یـواش از 
بیـن میرفت. اگر اسـام کسـانی را نداشـت کـه بعد از 
پیغمبـر این معـارف عظیـم را در ذهن تاریخ بشـری و 
در تاریخ اسـامی نهادینه کننـد، باید از بیـن میرفت؛ 
تمـام میشـد و اصـًا هیـچ چیـزش نمی مانـد؛ اگر هم 
میمانـد، از معـارف چیـزی باقـی نمی مانـد؛ مثـل 
مسـیحیت و یهودیتـی کـه حـاال از معارف اصلیشـان 

تقریباً هیچ چیز باقی نمانده است.  83/5/30 

عده ی قابل توجهی 

از بزرگان شیعه در 

 )( زمان امام هادی

جمع شدند و حرضت 

توانست آنها را اداره 

کند و به وسیله ی 

آنها پیام امامت را به 

رستارس دنیای اسالم 

با نامه نگاری و... 

برساند
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حکومِت منهای والیت
 مورد قبول اسالم نیست

یک بُعد قضیه و حدیث غدیر، مسأله ی 
والیت است؛ یعنی تعبیر از حکومت به 
والیت؛ »من ُکنُت َموالُه َفهذا َعلیٌّ َموالُه«)1(. آن 
وقتی کــه پیامبر)( در مقــام تعیین حق 
حاکمیت برای یک شخص است، تعبیر موال را 
برای او به کار می برد و والیت او را به والیت خود 
مقترن می کند. خود این مفهومی که در والیت 
هست، بسیار حایز اهمیت است. یعنی اسام، 
منهای همین مفهوم والیت هیچ حاکمیتی را بر 
مردم نمی پذیرد و هیچ عنوان دیگری را در باب 

حکومت قایل نیست.
آن کســی که ولّی و حاکم مردم اســت، یک 
سلطان نیســت؛ یعنی عنوان حکومت، از بُعد 
اقتدار و قدرت او بر تصرف ماحظه نمی شود؛ 
از بُعد این که او هر کاری که می خواهد، می تواند 
بکند، مورد توجه و رعایت نیســت؛ بلکه از باب 
والیت و سرپرستی او، و این که ولّی مؤمنین یا 
ولّی امور مسلمین اســت، این حق یا این شغل 
یا این سمت مورد توجه قرار می گیرد. قضیه ی 
حکومت در اســام، از این جهــت مورد توجه 

است.  70/4/10
1( الکافی، ج 1، ص 420

احکام اجاره 

 س:شخصی مغازه ای را برای مّدت معّین و 
به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد 
از گذشت مّدتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ 
اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صّحت  
فسخ، آیا موجر مســتحق دریافت اجاره ی 

روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
ج: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته 
باشد فسخ اجاره توســط او صحیح نیست و بر 
فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فســخ 

کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
س:اینجانب خانه ای را اجاره کردم و ســپس 
متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از 

مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
ج: تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین 
مال ربا خریده اســت، تصّرف در آن اشــکال 

ندارد. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تراز مسجد

این گرایــش به تجمل گرایی متأســفانه باز در جامعــه ی ما دارد رشــد می کند. زنان 
اندیشــمند و با فکر و با معرفت جامعه ی ما باید این را خطر بدانند. نباید زنان به سمت 
تجمل گرایی ســوق پیدا کنند. من با تظاهر به تجمل و تجمل گرایی در حد معتدِل کِم 
ناگزیرش مخالفتی نمی کنم؛ لیکن اگر بنا شــد که روند افراطی پیدا کند، چیز بســیار 

مزخرفی است. 70/10/4

زنان اندیشمند جلوی تجمل گرایی را بگیرند

ایـرانی خانواده

از بزرگترین شاعران همه دوران

باسـام . لطفـا درمورد بازگشـت سـفیر 
انگلیـس بـه ایـران و دایـر کـردن سـفارتخانه 
مطلـب بنویسـید چـرا اینهـا همیشـه قبـل از 

انتخابات سروکله شان پیدا می شود.

آیـا زمـان آن نرسـیده بعـد از 37 سـال از 
انقـاب مـا از جمهوریـت اسـامی بـه سـمت 
حکومـت اسـامی حرکـت کنیم.بـاز توزیـع 
مجـدد ثـروت وقـدرت تنهـا راه حرکت بسـوی 

احیای تمدن اسامی است

ســام وخداقوت. کمتر نشریه ای دیدم 
مطالبش به این سادگی وزیبایی نوشته شده 
باشد. شهروندی ازشهرستان مرزی نهبندان 

در خراسان جنوبی

توزیع در نماز جمعه شهرستان محات   

شهریار یکی از بزرگترین شاعران همه ی دورانهای تاریخ ایران است. و آن به لحاظ »حیدر 
بابایه سام« است. ... همه ی خصوصیات شعری مثبت شهریار در این شعر هست. یعنی 

روانی، صفا، ذوق و دیگر خصایصی که مربوط به شعر است. 71/9/11
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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:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

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

اصل والیت حکومت است  

اینکه این قدر صدای غدیر بلند شده است و این 
قدر برای غدیر ارج قائل شده اند- و ارج هم دارد- 
برای این است که با اقامه والیت یعنی با رسیدن 
حکومت به دســت صاحب حق، همه انحرافات 

از بین می رود. اگر حکومت عدل بپا شــود، اگر 
گذاشته بودند که حضرت امیر)( حکومتی را که 
می خواهد بپا کند، تمام انحرافات از بین می رفت 
و محیط یک محیط سالم  می شــد که آن وقت 
مجال برای همه اشخاص که دارای افکار هستن،  

برای آنها مجــال هم پیدا بشــود. از این جهت، 
اسالم بُِنَی َعلی  َخْمس، نه معنایش آن است که 
والیت در عرض این است، والیت اصلش مسئله 
حکومت است، حکومت حتی از فروع هم نیست 

.   امام خمینی )ره(؛ 02 شهریور 1365 

استاد شهریار و حضرت آیت ا... خامنه ای   |    66/4/29

دانش آموزان ممتاز از سوی امام 
جماعت تشویق شوند

 میان مســجد و مراکز آموزشی در هر محل، 
همکاری و پیوند تعریف شــده و شایسته  ای 
برقرار گردد. چه نیکوســت که دانش آموزان 
برجســته و ممتاز در هر محل، در مسجد و 
در برابر چشــم مردم و از سوی امام جماعت، 
تشویق شوند. مســجد باید رابطه ی خود را 
با جوانانی که ازدواج میکنند، با کســانی که 
به موفقیتهای علمــی و اجتماعی و هنری و 
ورزشی دست می یابند، با صاحب هّمتانی که 
کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، 
با غمدیدگانی که غمگســاری می جویند، و 
حتی با نوزادانی که متولد میشــوند، برقرار و 

مستحکم کند. 89/7/18 

 هر چیزی که بــا عقل مــردم مبارزه 
می کند، دیــن با او مبــارزه می کند. هر 
چیزی جلوی چشم و درک و عقل و فهم 
مردم را می گیرد، دین جلوی تجاوز او را 
می گیرد. هر عاملی، به هــر صورتی که 
نمی گذارد مردم بیندیشــند و بفهمند 
و درک کنند، دیــن نمی گذارد آن عامل 

زنده بماند... 
نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم ســر 
و کار دارند، هر چه ایــن فکر و این عقل 
دقیق تر باشــد، نبوت ها قابل قبول ترند؛ 

می کوشند تا این فکرها را باال بیاورند. 

هر کســی، هر عاملی، هــر قدرتی، هر 
انگیزه ای، چه در وجود خود انسان، چه در 
خارج وجود انسان، موجب گردد که فکر و 
عقل و خرد انسان از رشد و نمو باز بماند، 
امکان فعالیــت به او داده نشــود، مردم 
نتوانند در سایه ی مشــعل فکر و بینش 
خود، چیز بفهمند، راه پیدا کنند و این راه 
را آزادانه بپیمایند، هرچه مانع این شد، 

ضد دین است، برخاف دین است. 

منبع: 
کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن 

مبارزه دین با موانع »رشد فکری مردم«
نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند

حزب ا...  این است


