
دیدار رهبر انقالب با هیأت دولت، معموال جزو یکی از 
دیدارهای ثابت ایشان است که سالیان سال است که در 
ماه مبارک رمضان برگزار می شــود. رسم همیشگی 
رهبر  انقالب در این دیدار آن است که در ابتدای آن، بخش هایی از 
»نهج البالغه« را انتخاب کرده و دربــاره ی آن موارد و تذکراتی را 

ارائه می دهند.
نهج البالغه خوانی رهبر انقالب البته مخصوص این دیدار خاص 
نبوده و در دیدارهای عمومی تر نیز فراخور بیانات خود، اشــاراتی 
به این کتاب شریف داشته اند. حتی از این باالتر، در توصیه ای به 
جوانان چنین فرمودند که: »عزیزان با نهج البالغه انس پیدا کنید. 
نهج البالغه، خیلی بیدار کننده و هوشــیار کننده و خیلی قابل 
تدبر است. در جلسات تان، با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین 

صلوات اهلل وسالمه علیه انس پیدا کنید. اگر خدای متعال توفیق 
داد و یک قــدم جلو رفتید، آن وقت با صحیفه ی ســجادیه - که 
علی الظاهر فقط کتاب دعاست؛ اما آن هم مثل نهج البالغه، کتاب 
درس و کتاب حکمت و کتاب عبرت و کتــاب راهنمای زندگی 

سعادتمندانه ی انسان است - انس بگیرید.« 78/9/1 

       چرا نهج البالغه خوانی؟
حال سؤال آن است که چرا رهبر انقالب بر نهج البالغه خوانی اصرار 
دارند و همواره خوانــدن آن را )در کنار انس با قرآن( مخصوصا به 
جوانان توصیه می کنند؟ برای پاسخ به این سؤال می توان دالیل 

مختلفی ذکر کرد که سه دلیل آن به شرح زیر است:
اول آنکه نهج البالغه، "کتاب زندگی اجتماعی" ماست: »نهج البالغه 

در مجموع درس زندگــی اجتماعی برای مسلمان هاســت... ما 
امروز در همان شرائط قرار داریم، شرائط کنونی جامعه ی اسالمی 
همان شرائط است... امروز شرائطی مشابه شرائط دوران حکومت 
امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البالغه است. امروز می شود از 
دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علی علیه السالم به واقعیتهای 
جامعه و واقعیتهای جهان نگاه کرد و بســیاری از حقایق را دید و 
شناخت و عالج آنها را پیدا کرد. لذاست که به نظر ما امروز از همیشه 

به نهج البالغه ما محتاج تریم.«  63/1/26
دوم آنکه نهج البالغه، "کتاب نظام سیاسی" ماست: »نهج البالغه 
کتاب تدوین شده ی انقالب اسالمی است و آئین نامه ی این انقالب 

می توان به حسابش آورد.« 59/2/13
3  سوم هم آنکه، اگر بپذیریم نقطه ی آغازین "انحراف" یا "سقوط" 
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بـا توجـه بـه تحـرکات اخیـر بن سـلمان، بـه نظـر 
می رسـد سـعودی ها پـس از اینکـه همـه ی طرح های 
خـود را در منطقـه شکسـت خورده دیده انـد، چـاره را فقـط در 
نزدیک شـدن هرچـه بیشـتر بـا رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا 
می داننـد، به خصـوص کـه طرح هـای تجزیه طلبانـه ی ریـاض در 
عـراق و سـوریه راه بـه جایی نبـرده اسـت و از جنـگ یمن کـه قرار 
بود یـک هفتـه طول بکشـد نیـز پس از گذشـت سـه سـال و چند 
مـاه، نه تنهـا هیـچ دسـتاوردی تاکنون بـه دسـت نیاورده انـد بلکه 
پـس از ریـاض، نفت کش هایشـان نیـز در تیـررس موشـک های 

یمنی قرار گرفته است.

نقش جدید ریاض در منطقه
از همیـن رو، سـعودی ها چـاره ی کار را نزدیکـی بـه دشـمن 
دیرینـه ی جهـان اسـالم، یعنـی رژیـم صهیونیسـتی دیده انـد. 
حـاال محمد بن سـلمان، کـه ایـن روزهـا بـه هـر گوشـه و کنـاری 
چنـگ می زنـد تـا شـاید بتوانـد عربسـتان را از باتالقـی کـه در آن 
گیر افتـاده نجـات دهـد، پـس از تصریـح اخیـر دونالـد ترامـپ بر 
مصمم بـودن عزم واشـنگتن بـرای خـروج نیروهایش از سـوریه، و 
همزمان با شکسـت کامل تروریسـت های تحت حمایت سـعودی 
یعنی جیش االسـالم در غوطه ی شـرقی - آخرین منطقـه ی ناامن 
در اطـراف دمشـق- بـه نـاگاه در سـخنانی جنجالـی بـا نشـریه ی 
آتالنتیک، ایـران را بخشـی از مثلـث شـرارت در منطقه دانسـت و 

موجودیـت رژیـم صهیونیسـتی را بـه رسـمیت شـناخت!
امـا بـه راسـتی در حالی که قیـام گسـترده ی مـردم فلسـطین، بار 
دیگر توجـه جهانیـان را بـه موضـوع تجـاوزات صهیونیسـت ها در 
سـرزمین های اشـغالی جلب کـرده اسـت، چـرا بن سـلمان تالش 
می کنـد تـا بـا ایـن مـوج جدیـد بیـداری بـه مقابلـه پرداختـه و از 
طرفـی دیگر الفـاظ و تعابیـری هتاکانـه علیه ایـران بـه کار بگیرد؟

به نظر می رسـد پاسـخ پرسـش فوق، بـه بازتعریف نقش ریـاض در 
راهبرد جدیـد منطقـه ای آمریکا بر می گـردد. "دکسـتر فیلکینز"، 
روزنامه نـگار مشـهور آمریکایـی، بـا انتشـار تحقیقی در نشـریه ی 
نیویورکـر، به نقـل از یک مقام سـابق این کشـور در این بـاره چنین 
می نویسـد: "دولـت ترامـپ بـه دنبـال مـزدوری بـرای تغییـر در 
منطقـه ی خاورمیانه اسـت و تصمیم گرفتـه از محمد بن سـلمان، 

ولیعهد عربسـتان سـعودی، حمایت کند تا تغییـر موردنظر دولت 
ترامـپ در منطقـه را ایجـاد کند."بنابراین عربسـتان قرار اسـت در 
آرایش جدید منطقـه ای آمریکا بـه بهانه ی جنگ با تروریسـم، و در 
واقع با هـدف مقابله با نفـوذ جمهوری اسـالمی ایـران، و تضعیف و 
حذف محور مقاومـت، فعال شـود. محمد بن سـلمان نیـز به دلیل 
بلنـد پروازی هـای خـام و ناپختـه اش، و هزینه هایـی کـه حاضـر 
اسـت برای ایـن بلندپـروازی پرداخت کنـد - ماننـد قـرارداد 500 
میلیـارد دالری اخیر عربسـتان با آمریـکا- گزینه ای مناسـب برای 

واشـنگتن محسـوب می شود.

گام هایی به سوی فروپاشی
ترامپ نیـز دقیقا در مسـیر اجراي همـان دیدگاهـي گام برمي دارد 
که دربـاره ی سـعودي ها گفتـه بـود. او بـا هـر رفت وآمـد دوطرفه، 
فهرسـتي از هزینه هایـي کـه سـعودي ها بایـد بپردازنـد را رو 
مي کند و در مقابـل خدماتي چون چشم پوشـي آمریـکا از جنایات 
عربسـتان در یمـن یـا مداخلـه در سـوریه، میلیاردهـا دالر طلـب 
مي نمایـد، آن هم بـدون اینکـه در ازاي آن چیزي بدهـد که اقتصاد 
عربسـتان را از بن بسـت موجـود خـارج کـرده یـا در اجـراي طـرح 

دیکته شـده چشـم انداز 2030 مؤثـر باشـد.
اکنـون سـعودي ها با وجـود کسـري بودجـه و روند کاهـش ذخایر 
ارزي خود مجبورنـد صدها میلیارد دالر تسـلیحات از آمریکا بخرند 
و آنهـا را علیه ملـت بي گنـاه یمـن بـه کار گیرند یـا در انبارهـا دپو 
کنند و چه بسـا حتـی اجـازه  یـا توانایـي اسـتفاده از برخـي از این 
تجهیـزات را نیـز نداشـته باشـند. ایـن در حالي اسـت کـه افزایش 
هزینه هـاي سـعودي ها در بخـش نظامـي، سـبب پاییـن آمـدن 
سـهم بودجه هـاي عمومـي و نارضایتي هـاي داخلـي شـده اسـت 
و چـه بسـا بـا اصالحـات نمایشـی بن سـلمان و خـوش خدمتـي 
ولیعهـد عربسـتان بـه ترامـپ بـراي اجـراي طـرح توافـق قـرن و 
نابـودي مسـئله ی فلسـطین و نزدیکـي بـه رژیـم صهیونیسـتي 
و افزایـش تنش بـا ایـران، پایانـي بـراي او رقـم بزنـد که ترامـپ از 
آن به "بریدن سـرگاو شـیرده" تعبیـر کرده بـود. تاریخ نشـان داده 
و بـاز هـم می دهـد که هیـچ یـک از سـران عـرب  بـه اسـرائیلی ها 
و آمریکایی هـا امیـد نبسـتند و امتیـازی ندادنـد مگر اینکـه بهای 

سـنگینی بـرای ایـن کار پرداختنـد. 

بازتعریف نقش ریاض در راهبرد جدید منطقه ای واشنگتن

پاسخ رهبر انقالب به نامه اسماعیل هنیه
رهبر انقالب در پاســخ به نامه چندی قبل 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس(، نامه ای 
مرقوم فرموده و با تأکید بر مواضع همیشگی 
جمهــوری اســالمی در حمایــت کامل از 
فلسطین و مجاهدان آن، نوشتند: »حرکت 
به سمت مذاکره با رژیم فریبکار و دروغگو و 
غاصب، خطای نابخشودنی بزرگی است که 
پیروزی ملت فلسطین را به عقب می اندازد 
و جز خســران عاید آن ملت ستم کشــیده 
نمی کند. خیانت برخی سران عرب که اکنون 
به تدریج در حال آشــکار شــدن است نیز 
همین هدف را دنبال می کند. عالج این همه 
تقویت جناح مبارز و مقاوم در دنیای اسالم 
و تشدید مبارزه با رژیم غاصب و پشتیبانان 
آن اســت. ملت ها و بویژه جوانــان غیور در 
کشورهای اسالمی و عربی و نیز دولت هائی 
که نسبت به فلســطین احساس مسئولیت 
می کنند، باید این وظیفــه ی بزرگ را کاماًل 
جدی بگیرند و با مجاهدت حماسی و مدبّرانه 
دشــمن را مجبور به عقب نشینی به سمت 

نقطه ی زوال کنند.«|          |

خیانت آل سعود به آرمان فلسطین
محمد بــن ســلمان ولیعهد ســعودی در 
گفتگوی با مجله آتالنتیــک گفت: ما منافع 
مشترک زیادی با اسرائیل داریم. وی افزود: 
معتقدیم این حق فلسطینی ها و اسرائیلی ها 
اســت که در سرزمینشــان زندگی کنند. 
ولیعهد ســعودی همچنین مدعی شد: در 
قبال مسجداالقصی و حقوق ملت فلسطین 
احســاس نگرانی می کنیم. اما هیچ مشکلی 
با هیچ ملت دیگــری نداریم. در همین حال 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه ای 
بر تالش بــرای مقابله با روند عادی ســازی 
روابط بــا تل آویــو تأکید کرد و خواســتار 
همراهی جهان اســالم در این مســیر شد و 
افزود ملت ما کسانی که روابط خود با دشمن 
صهیونیســتی را به حالت عــادی درآورند، 
نخواهــد بخشــید و از گناه آن ها گذشــت 

نخواهد کرد. |        العالم  |

     دبیر کل سازمان ملل: یمن شاهد 
بزرگ ترین فاجعه ی انسانی در جهان است 

آنتونیو گوتــرش، دبیر کل ســازمان ملل، در 
کنفرانس کشورهای کمک کننده به یمن در ژنو 
گفت: یمن شاهد بزرگ ترین فاجعه ی انسانی 
در جهان است و بیش از بیست ودو میلیون نفر 
در این کشور به دریافت کمک های فوری نیاز 
دارند. ســه چهارم آوارگان در یمن از کودکان 

هستند.   |      باشگاه خبرنگاران |

والیت، تنظیم کننده ارتباطات داخلی و خارجی امت اسالمی
درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت«)3(

یک جامعه ی اســالمی و یک جمعیتی که به عنوان امت اسالمی تشــکیل شــدند؛ یعنی با مقررات الهی و با طرز فکر الهی و با 
قانون گذاری و اجرای قانون به وسیله ی قدرت الهی، این جمعیت دارند اداره می شوند، که امت اسالمی اسمش را می گذاریم، این 
امت اسالمی اگر بخواهند والیت داشته باشند، به آن معنای قرآنی... دو جهت را باید مراعات کنند. یک جهت، جهت ارتباطات داخلی 

است، در داخل جامعه ی اسالمی؛ یک جهت ارتباطات خارجی است، یعنی رابطه ی عالم، امت و جامعه ی اسالمی با جوامع دیگر.
در زمینه ی ارتباطات داخلی، امت اسالم آن وقتی دارای والیت به معنای قرآنی است که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد 
صفوف و فشردگی هرچه بیشــتر آحاد و جناح های گوناگون را در خودش تأمین کند. هیچ گونه تفرق و اختالفی در سرتاسر امت 
عظیم اسالمی نباشد... و اما در زمینه ی روابط خارجی، امت اسالمی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیرمسلمان جوری تنظیم 
کند که یک ذره تحت فرمان آن ها قرار نگیرد، یک ذره تحت تأثیر افکار آن ها قرار نگیرد. یک مختصر، سیاسِت مستقل، تحت تأثیر 
سیاست های آن ها از استقالل نیفتد. هم جبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با آن ها به کلی ممنوع است؛ در صورتی که این پیوستگی 

موجب می شود که امت اسالمی تحت  تأثیر قرار بگیرد.  )صص 539 - 538(

طرح کلی 
اندیشه اسالمی

بن سلمان، مزدوری برای آمریکا
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1  انســان ها، از انحراف یا التقاط فکری و 

معرفتی آنان سرچشمه می گیرد، نهج البالغه، 
"نظام باورها" و "ریشــه های فکری" انســان 
را ترمیم و تصحیح می کنــد. چندماه پیش، 
در حاشــیه ي یکی از دیدارهای رهبر انقالب 
با اهالی فرهنگ و هنر، ایشــان در پاســخ به 
ســؤال یکی از حضار که "چه کتابی بخوانیم 
که با توجه به راهبرد ائمه بتوانیم در تشخیص 
اولویت ها دچار انحراف نشویم"، چنین فرمودند: 
»کتابی که - به قول شــما- راهبرد ائمه را   در 
هدایت مردم معین کرده باشــد... من االن به 
ذهنم نمی رسد، منتها اگر شما می خواهید در 
این - باصطالح- اولویت شناسی و اولویت یابی 
عمق پیدا کنید؛ با نهج البالغه اُنس پیدا کنید، 

نهج البالغه خیلی خوب است. 
االن واقعاً بنده به عنوان مســئولی که در این 
جایگاه قرار دارم یکی از مشــکالت اساســی 
خود من - مــن دارم واقعاً مشــکل خودم را 
می گویم- در زمینه ی بســیاری از این کارها 
ذهن ]مسئوالنی است که[ مخاطبینم هستند 
یعنی آنهایی که با من همکارند که من از اینها 
می خواهم که مثاًل شــما تولید ملی را پیش 
ببرید یا اقتصاد مقامتــی را مثاًل فرض کنید 
که چه بکنید؛ من مشــکل با ذهن اینها دارم. 
ببینید، اینکه ما می گوییم کــه به توان ملی، 
توان داخلی، آن اقتــدار حقیقی داخلی تکیه 
کنید نه به بیرون و خــب همه هم می گویند 
بله، منتها عمل نمی شود، چرا؟ چون مشکل 
ذهنی وجود دارد یعنی باور نیست. نهج البالغه 
خیلی راه باز می کند برای ما و خوشــبختانه 
ترجمه هــای خوبی هم از نهج البالغه شــده 
که می توانید پیدا کنیــد. ]آن را[ با این نگاه 
بخوانید، با این نگاه که - به قول شما - اولویتها 
را بتوانید از آن دربیاورید. نهج البالغه خیلی 
خوب است، هم خطبه ها خیلی خوب است و 
هم آن حکمت ها خیلی خوب است، در نامه ها 
هم خیلی چیزهای خوب هست. آدم دقیقاً در 
زمینه ی باورها که من گفتــم اولویت را پیدا 
کند، ســعی کنید روی ذهن ها اثر بگذارید، 

روی باورها اثر بگذارید.«
باری، فرصت سه ماهه ی "بهار معنویت" )ماه 
رجب و شــعبان و رمضان( فرصت مناسبی 
اســت برای جوانان مؤمن و انقالبی، که از آن 
اســتفاده کرده و خوانــدن نهج البالغه را در 
دســتور کار قرار دهند. نهج البالغه، ریشه ی 
باور های انسان مؤمن و انقالبی است و جوانی 
که قرار است کار انقالب را به پیش برد و فردای 
ایران را بسازد، چاره ای ندارد جز آنکه ریشه ی 
باورهای خود را هرچه بیشتر مستحکم کند، 
وگرنه در تندبادهای حــوادث، خواهد لرزید، 
چنان که در تاریخ اســالم و انقالب برخی از 

دنیاطلبان  لرزیدند. 

دشمن امیدوار بود که نسل سّوم و چهارم انقالب از انقالب روگردان بشوند، ولی امروز گرایش و پایبندی نسل سّوم 
و چهارم به انقالب و عالقه مندی عمیق و پخته ی آنها به انقالب، از نسل اّول اگر بیشتر نباشد کمتر نیست... دشمن 
از بالندگی نسل جوان ما بشــّدت نگران و عصبانی است. اینکه شما دیدید دشــمن ها این قدر با سانتریفیوژهای ما 
مخالفت کردند، فقط به خاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی می کند، بلکه بیشتر به خاطر این بود که 
این حرکِت علمی، ذهن جوانان ما را غنی می کند، آنها را آماده می کند برای کارهای بزرگ تر؛ بیشــتر از این جهت 
که توانایی جمهوری اسالمی را در بالنده ساختِن نسِل جواِن کشور نشــان می دهد... جوان های عزیز ما این کشور 
را خواهند ســاخت، بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی وجود داشته است؛ ان شــاء الّل بهتر خواهند ساخت و 

خواهند توانست پرچم استقالل و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است، بلندتر کنند. 97/1/1

بعضی هـا می گویند »شـما شـعار سـال معّین  ش و پاسخ
پرس

کـه  عمـل  نـدارد ؛  فایـده ای  می کنیـد، 
نمی کننـد، چـرا بیخـودی شـعار سـال معّین 
می کنیـد؟«؛ بنده قبـول نـدارم این حـرف را. 
شـعار سـال با دو منظور مطـرح می شـود: یکی جهت 
دادن بـه سیاسـت های اجرائـی و عملکـرد مسـئولین 
دولتـی و مسـئولین حکومتـی اسـت، یکـی توجیـه 
افـکار عمومی اسـت؛ یعنـی افـکار عمومی توّجـه پیدا 
کنند بـه اینکه چه مسـئله ای امـروز برای کشـور مهم 

اسـت؛ دولتی هـا هـم البّته ممکن اسـت در سـال های 
مختلـف، بعضی هایشـان ایـن شـعارهایی را کـه ما هر 
سـال معّیـن می کنیـم قبـول نداشـته باشـند، اّمـا 
آنهایـی کـه قبـول دارنـد تـاش می کننـد، عمـل 
می کنند، بـه قدر تـوان خودشـان کار می کننـد؛ البّته 
اگـر کار، بهتـر و جامع تر انجـام بگیرد، نتایج بیشـتری 
بـه دسـت می آیـد. بنابرایـن، این جور نیسـت کـه این 
شـعارها بی فایده باشـد؛ نخیـر، شـعارها اتّفاقـاً بافایده 

است.  97/1/1

ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید آوینی

چرا رهبر انقالب برای هر سال شعار انتخاب می کنند؟

به مناسبت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم

دشمن از نسل جوان ما به شّدت عصبانی است

 من تا مّدت ها که روایت فتح پخش می شــد، اصاًل شــهید آوینی را نمی شــناختم؛ ولی از مشتری های  همیشگی 
روایت فتح بودم. یعنی هر شــب جمعه، حتماً می نشســتم و این برنامــه را نگاه می کردم.  روی مــن تأثیر زیادی 
می گذاشت و می دیدم که این کالم چقدر اثر دارد. یک وقت همان جوانان آمدند  پیش من )به نظرم مال جهاد بودند( 
من در همان جلسه گفتم: »این صدای نجیبی که این ها را بیان  می کند، چیز خیلی جالبی است؛ این را نگهدارید.« 
خودش هم قاعدتاً در آن جلسه بود. کسی هم  به من نگفت که »این آقاســت.« اما بعدها خوِد ایشان به من نوشت: 
»آن کسی که این ها را تهیه  می کند، من هستم.«...کســی که می خواهد چنین برنامه هایی بسازد، باید آن نجابت 
و معصومیت و استحکام و اطمینان به  سخن را داشته باشــد. گاهی حرفی را کسی می زند و حرف بزرگی است؛ اما 
پیداســت که خودش  اعتقادی به این حرف ندارد. اّما این صدا، آن صدایی اســت که بزرگترین حرف ها را می زد و 
خودش  اعتقاد داشت. مثاًل می گفت: »این جوانان ما، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.« این  را چنان 

می گفت که گویا راه های آسمان را خودش رفته، دیده و می داند که این ها آشناتر هستند!     72/6/11

مسئله روز

بازخوانی 



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

بعضی از مسئولین ما هم متأّسفانه نمی دانند 
چقدر ثروت -ثروت انسانی و ثروت طبیعی- 
در اختیار کشور هست؛ دشمن هم از همین 
دارد استفاده می کند. دشمن می خواهد بگوید 
که شما نمی توانید یا ندارید؛ بنده اصرار دارم به 
مردم بگویم که ما می توانیم و ما دارا هستیم 
و امکاناتمان فراوان اســت. مسئولین ما باید 
به قدرت جوانان و به توانایــی جوانان ایمان 

بیاورند و اهّمّیت بدهند؛ جوانان ما هم باید از 
کار خسته نشوند، از ابتکار خسته نشوند، از 
بعضی از قدرنشناسی ها دلسرد نشوند. بعضی 
جوان ها به ما شکایت می کنند که »ما این کار 
را کردیم یا می توانستیم بکنیم یا می توانیم 
بکنیم؛ ]اّما[ به ما اعتنائی نمی شود«؛ خیلی 
خب، دلسرد نباید بشوند؛ باید دنبال کنند کار 

را، ابتکار را.     97/1/1

جمعه مناز

قرآن تفسیر اخالق درس

ما می خواهیم این معّیت]الهی[ را برای خودمان 
تأمین کنیم؛ راهش چیست؟ مهم این است. این 
معّیت وجود دارد، اّما شرط دارد؛ برای همه نیست. 
در قرآن چند شرط گذاشته است برای این معّیت. 
در آخر ســوره ی نحل ]می فرمایــد[: »اَِنّ اهللَ َمَع 
الَّذیَن اتََّقوا َوالَّذیَن ُهم ُمحِسنون« )1( تقوا. »اَِنّ  اهللَ 
َمَع الّصِبرین «)2( و »َو اهلُل  َمعَ  الّصِبرین«)3( و »اََنّ 
اهللَ َمَع الُمَتّقین«)4(و »اََنّ اهللَ َمَع الُمؤِمنین «)5( و 
»َو اَِنّ اهللَ لََمَع الُمحِسنین«)6(در چند جای قرآن 
تکرار شده. ما وظیفه مان را از اینجا بفهمیم؛ من این 
را می خواهم عرض بکنم. هم دولت اسالمی -یعنی 
مســئولین دولتی، قّوه ی مجریّه، قّوه ی قضائّیه، 
قّوه ی مقّننه- هم علما، وظیفه شــان این اســت 
که تربیت ایمانی کنند این ملّت را... پس یک کار 
عبارت است از برنامه ریزی های تربیتی و آموزشی 
در مدرسه، در دانشگاه، در مسجد، در مصاّلی نماز 
جمعه، در منبرهای تبلیغی؛ بخصوص، همین طور 
که عرض کردیم، در جاهایی که دایره ی وسیع تری 
دارد، مثل صداوســیما؛ یکــی از وظایف عمده ی 
صداوسیما این است. یا آن کسانی که سخنانشان 
شنونده ی زیادی دارد، مثل خود این حقیر، مثل 
رئیس جمهور، مثل دیگران که مردم می شــنوند 
سخنان اینها را -چهره های معروف دینی و علمی 
و سیاسی که می شنوند مردم حرف های اینها را، 
اینها بایستی اهداف مهّمشان را متمرکز کنند روی 

961/12/24 همین تربیت های مذکور.  
1 ( س النحل آیه 128
2 ( س البقرة آیه 153
3 ( س البقرة آیه 249

4 ( س التوبة آیه 36
5 ( س األنفال آیه 19

6 ( س العنکبوت آیه 69

اگر بخواهیم استغفار - این نعمت الهی - را به 
دســت بیاوریم، دو خصلت را باید از خودمان 
دور کنیم: یکی غفلت و دیگری غرور. غفلت، 
یعنی انسان به کلّی متوّجه و متنّبه نباشد که 
گناهی از او ســر می زند... بعضــی از این افراد 
غافل، اصاًل به ثــواب و ِعقاب عقیده ای ندارند. 
بعضی به ثواب و عقاب هم عقیــده دارند؛ اما 
غرق در غفلتند و اصاًل ملتفت نیستند که چه 
کار می کنند... غفلت، دشمنی بسیار عجیب 
و خطر بزرگی است. شــاید واقعاً برای انسان، 
هیچ خطری باالتر و هیچ دشــمنی بزرگ تر 
از غفلت نباشــد... مانع دوم، غرور است. اندک 
کار کوچکی که انســان انجام می دهد، مغرور 
می شــود... دو رکعت نمازی که خواند، مثاًل 
خدمتی برای مردم انجــام داد، پولی در فالن 
صنــدوق انداخت، یــا کاری در راه خدا انجام 
داد، فوراً مغرور میشود که ما دیگر پیش خدای 
متعال، کار خودمان را درست کردیم و حساب 
خودمان را ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج 
به چیزی نداریم! این را به زبان نمی آورد، اما در 

دل او این گونه می گذرد.

شرط به دست آوردن معیت الهی دو خصلتی که باید
 از خودمان دور کنیم

باید کوشش این باشد 
که وابسته نباشیم   

همه ی ملت کوشــش کنند، هر کس در هر جا 
که هست کوشش کند. و کوشش این باشد که 
ما باید وابسته نباشیم... اگر در کارخانه های ما این 

معنا را متنّبه بشوند که ما باید وابسته نباشیم و ما 
باید خودمان برای خودمان کار انجام بدهیم، آنها 
کوشش می کنند که کارخانه ها را بهتر راه ببرند. و 
اشخاصی که مغز تفکر صنعتی دارند این مغزها را 
به کار می اندازند. و بعد از اینکه فهمیدند که باید 
برای خودمان کار بکنیم و باید صنعت را هم- چه 

صنعت بزرگ، چه صنعت کوچک را- خودمان 
باید درســت بکنیم، این مبدا عمل می شود که 
بعد از آن بیداری و این اراده راه بیفتند، و مشغول 
بشوند و تفکر کنند و مغزها را به کار بیندازند و 

کار خودشان را خودشان انجام بدهند.   
امام خمینی )ره( ۲۹ دی ۱۳۵۹

ایرانی خانواده
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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   

حزب اهلل این است

امام کالم

گاهی اوقات خانم هائی با ما تماس می گیرند... و مشکالتشــان را می گویند؛ این مشکالت 
عمدتاً مربوط می شود به مشکالت داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته 
باشد، امنیت اخالقی داشته باشد... حقیقتاً شوهر برای او لباس محسوب شود - همچنان 
که او لباس شوهر است و همچنان که قرآن خواسته، موّدت و رحمت بین اینها باشد... آنگاه 
مشکالت بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصالً بر اینها فائق می آید. اگر زن در 
آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، بتواند مشکالت خودش را کاهش بدهد، بالشک در 

90/10/14 عرصه ی اجتماع هم خواهد توانست.  

یکی از مهمترین ســرفصل های نماز جمعه، 
توصیه ی به تقواست. البته این گونه تقوا، فقط 
با گفتن و توصیه کردن تحّقق پیدا نمی کند. هر 
چند گفتن و توصیه کردن، نقش مهّمی دارد و 
نباید از نقِش بیان و نصیحت و انذار و تبشیر که 
شغل پیغمبران اســت، غافل بود؛ اما توصیه ی 
واقعی به خود مــا - چه ما به عنــوان خطیب 
جمعه، چه ما به عنوان کارکنان و خدمتگزاران 
نماز جمعه، چه ما به عنوان طّراحان و راه اندازان 
بخش های مختلف نماز جمعه - این اســت که 
در عمل و رفتار خود حّداکثر تالش را بکنیم که 
این تقوا فقط در زبان ما ظاهر نشود؛ بلکه در عمل 
ما هم ظاهر شــود. ببینید؛ در اسالم عزیز اینها 
راه های خیلی طبیعی برای هدایــت و اداره ی 

درست جامعه و کشور است.    81/5/5

زن باید درمحیط خانه آرامش داشته باشد

جوان ها از قدرنشناسی ها دلسرد نشوند 

تقوا نه در زبان 
که در عمل هم باید ظاهر شود

آمده بودند به بنده اثبات 

کنند که ما نمی توانیم!   
من فراموش نمی کنم در سال های اوائل 
دهه ی 60 که بنده رئیس جمهور بودم، ما 
در یک نقطه ای از کشور که نمی خواهم 
بگویم کجا، یک نیروگاه گازی نصفه کاره 
داشتیم؛ ما اصرار می کردیم، می گفتیم 
به آنها که این نیــروگاه را باید خودمان 
تمام کنیم؛ مسئوالنی آمدند پیش من - 
بعضی شان زنده اند، بعضی شان هم خدا 
رحمت کند، از دنیا رفته اند - می گفتند آقا! 
نمی شود؛ بیخود زحمت نکشید، بیخود 
تالش نکنید. آمده بودند به بنده اثبات 
کنند و بنده را قانع کنند که ما نمی توانیم... 
امروز شما جوان های این کشور، فّعاالن 
این کشــور و مدیران جهادِی باارزش، 
توانســته اید خودتان را به رتبه ی باالی 
ساخت نیروگاه های گازی - یعنی رتبه ی 
ششم دنیا - برسانید... آن سال ها به ما 
می گفتند نمی شود، اّما با پشتکار، با هّمت، 
با توّکل به خدای متعال، با تشویق نیروهای 
بااستعداد، با عزم راسخی که مدیران ما به 

کار بردند، این کار اتّفاق افتاد. 93/2/10
بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا


