
جوانان با مسائل اساسی کشور، 
جدی برخورد کنند

من یــک نکته ی اساســی را - که در 
نظرم بود به شــما بگویــم - مطرح 
می کنــم و آن، این اســت که مــا از جوانان 
عزیزمان - چه دختران و چه پســران - توّقع 
داریم که در مورد مســائل اساســی کشور، 
جّدی باشند و جّدی برخورد کنند. پیشنهاد 
می کنم روی این مسأله ی »جّدی بودن« فکر 
کنید، بعد خواهید دید خیلی از کارهایی که 
در گوشه و کنار انجام می گیرد، ناشی از جّدی 
نبودن است. در دعای کمیل می خوانیم: »َقوِّ 
َعلی ِخدَمِتَک َجواِرحی َو اشُدد َعلی الَعزیَمِة 
َجوانِحی َو َهب لَِي الِجدَّ فی َخشــَیِتک«)1(. 
خیال نکنید این دعاها فقط تضّرع و انابه است. 
البته تضّرع و انابه خیلــی ارزش دارد؛ اما در 
ع و انابه، معرفتهای  البه الی این حالت تضــرّ
الزم برای زندگی گنجانده شــده است. این 
دعاها چشمه ی معارف اسالمی است.»َقوِّ َعلی 
ِخدَمِتک َجوارحی«؛ مرا بر انجام این خدماتی 
که بر عهده ام اســت، از لحاظ جسمانی توانا 
کن. »َو اشُدد َعلَی الَعزیَمِة َجوانِحی«؛ اراده و 
عزم مرا مســتحکم کن. »َو َهب لَِی الِجدَّ فی 
َخشــَیِتک«؛ به من حالِت جد بده؛ سرسری 

نگرفتن؛ بازیچه نینگاشتن. 82/8/15
1(مصباح  المتهجد، ج2، ص8۴۴.

 س: نماز خواندن در زمینی که قبالً وقف بوده 
و دولت آن را تصّرف نموده و در آن مدرســه 
ساخته است، چه حکمی دارد؟ج: اگر احتمال 
قابل توجهی داده شود که تصّرف مذکور مجّوز 
شرعی داشته اســت، نماز خواندن در آن مکان 

اشکال ندارد.
س: من نماز جماعــت را در تعدادی از مدارس 
اقامه می کنم. زمین بعضــی از این مدارس از 
صاحبان آن بدون رضایت آنها گرفته شــده 
است. نماز من و دانش آموزان در این مدارس 
چه حکمی دارد؟ج: اگــر احتمال قابل توجهی 
داده شود که مســئول ذیربط به استناد مجّوز 
قانونی و شــرعی اقدام به احداث مدارس در آن 
اراضی نموده، نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

مطلـب اصلـی و اول، این اسـت که ایـن ازدواجـی که خـدای متعال سـنت قـرار داده و 
آفرینش هـم آن را اقتضـا می کند، یکـی از نعمتهـا و اسـرار الهـی و یکـی از پدیده های 
اجتناب ناپذیـر زندگـی بشـری اسـت. می شـد کـه خداونـد در قوانیـن آسـمانی، ایـن 
موضـوع را الزم، واجـب و حتمی و مجـاز کند و مـردم را رها کنـد تا یکی یکـی بروند و با 
هم ازدواج کنند، امـا این کار را نکرده اسـت. بلکـه ازدواج را یـک ارزش قـرار داده، یعنی 

کسـی که ازدواج نمی کنـد خـود را از ایـن ارزش محروم نمـوده اسـت. 72/10/6 

ازدواج، یک ارزش اسالمی

اگر در ارائه کتاب به مخاطب دقت کنید

سـالم به توفیـق الهـی تعـداد هـزار عدد 
اصلی)روزنامـه ای(  قطـع  در  خط حـزب ا... 
چاپ شده و انشـاا... امشـب دریادواره شهدای 

کوی سجادشهر بیرجند توزیع میگردد.
پایگاه سردارشهید آخوندی)خراسانی(   

بـا سـالم و عـرض تبریـک بـه مناسـبت 
اعیـاد شـعبانیه. از اسـتان بوشـهر ،بسـیج 
پاالیشـگاه نهـم گازي . ما نشـریه شـما رو هر 
هفتـه چـاپ میکنیـم و در اختیـار کارکنـان 

قرار میدهیم.
سـالم علیکم. وقتتون بخیر. عذرمیخوام 
سـوالی داشـتم: اینکـه منظـور از هماهنگـی 
توزیع چیـه؟ ما اگـر بخوایم خـط حـزب ا... رو 
تکثیر کنیم خودمـون باید اینـکار رو بکنیم یا 

اگر سفارش بدیم واسمون ارسال میکنین؟
پاسـخ: سـالم. همانطور کـه پیـش از این در 
نشـریه تاکیـد کردیـم تکثیـر و توزیع خط 

حـزب ا... داوطلبانـه و خودجوش اسـت. 
خواهـران  و  بـرادران  کـه  نحـو  بدیـن 
سـایت  از  را  نشـریه  فایـل  گرامـی 
 KHAMENEI.IR یـا کانـال خط حـزب ا...:
telegram.me/khattehezbollah دانلـود، 
به تعـدادی کـه امـکان دارنـد تکثیـر و در 
محـل هایـی مثـل مسـجد، پایگاه بسـیج، 
هیئت هـای مذهبـی، دانشـگاه هـا و حوزه 

هـای علمیـه توزیـع میکنند.

عزیزان من! کار شما از جهات مختلفی سخت است؛ درست مثل کار همان پزشک که عرض 
کردم، این جا هم تطبیق میکند. اگر در تجویز و ارائه دارو، بی توّجهی کنید و چیزی را در اختیار 
مشتری کتاب بگذارید که برای او زیانبار است، شما هم ضرر معنوی بزرگی کرده اید. در نهایت، 
به هیچ وجه شانه شما و شانه ما و وزارت ارشاد و معاونت ذیربط هم از بارِ وزر آن نوشته ای که 
شما وقتی آن را میدهید، به زیان تمام میشود، فارغ نخواهد بود؛ این را شما بدانید.  87/2/28 
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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   

در انتخابات دنبال اشراف نمی رویم 
که اشراف را تعیین کنیم

ما هم کاندیدای خودمــان را می گوییم در باب 
رئیس جمهور. می گردیم پیدا می کنیم؛ مراجعه 
می کنیم به همه جا؛ پیــدا می کنیم یک نفری 

که صالح اســت برای این کار یعنی دزد نیست، 
نمی خواهد که جیب خودش را پر بکند، امتحان 
داده در کارهایی که کرده است، شناخت داریم 
نســبت به او؛ ... البته مطلع هم باید باشــد و لو 
از طبقه سوم باشــد. دنبال اشراف نمی رویم که 

اشراف را تعیین کنیم، دنبال آدم صالح می رویم. 
این آدم صالح وقتی که در راس واقع شــد، این 
آدم صالْح دولِت صالح پیش می آورد؛ دولِت غلط 

نمی آورد پیش، دولت فاسد نمی آورد. 
 امام خمینی )ره( 10 دی 1357

قدر مساجد را بدانیم

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

عزیزان من! در درون خودتان صحنه ای از 
ارتباط با خدای متعال بیارایید. این چیزی 
اســت که در زندگی شــخصی، در زندگی 
سیاسی، در اداره ی کشور، در دم مرگ، در 
عرصه ی محضر پروردگار، در یوم الّشهود، 
در لقاء با اولیاءا... و ان شــاءا... در بهشــت 
برین پــروردگار به کار شــما خواهد آمد. 
رابطه تان را با خــدای متعال محکم کنید؛ 
حرف بزنیــد و از او بخواهیــد. مخلصانه و 
صادقانه با او پیمــان ببندید و به آن پیمان 
متعّهد بمانید. شما جوانید. حیف است که 
این دلهای پاک و نورانی و روحهای آماده، 

به چیزی غیر از یاد خدا و محّبت پروردگار 
آلوده شود. دنیا را فقط ابزار بدانید. مال دنیا 
و امکانات آن و خانه و زندگی ابزار اســت و 
لیاقت دل بستن ندارد. الیق دل بستن فقط 
ذات مقّدس پروردگار و کسانی هستند که 
در حوزه ی محّبت اویند: »اسئلَک ُحَبَّک و 
ُحَبّ َمْن یُِحُبّک َو ُحــَبّ ُکّل َعَمٍل یوِصُلنی 
اِلی ُقربک«این گوهر را رها نکنید. این آن 
چیزی است که فقط شــما دارید. جوانان 
مســلمان در هر جای دنیا اگر این گوهر را 
 داشــته باشــند، راه موفّقیت برایشان باز

 است. 74/6/29 

حزب ا...  این است

مکان نمازگزار 
مخلصانه و صادقانه با خدا پیمان ببندید

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کتاب در سال 1385
انتشار بمناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب

ایـرانی خانواده

تراز مسجد

شهادت: به دست پست ترین مردم

)(زیباتریِن جوانان عالم| این شماره تقدیم   می شود به  روح پرفتوح حضرت علی اکبر

منظره میدان رفتن علی اکبر علیه السالم از آن مناظر بسیار پرماجرا و عجیب است. علی اکبر را هجده تا بیست و پنج ساله نوشته اند؛ این جوان، جزو زیباترین جوانان عالم بود؛ زیبا، 
رشید، شجاع. از پدر اجازه گرفت که برود بجنگد. حضرت بدون مالحظه اذن داد. نگاه نومیدانه ای به این جوان کرد که به میدان می رود و دیگر برنخواهد گشت. چشمش را رها کرد و 

بنا کرد به اشک ریختن.  77/2/18

مزار: کربال تاریخ شهادت: دهم محرم الحرام 61 هجری
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اول. امیــر مؤمنان علــی )(، در حدیثی، انحطاط 
دولت ها و حکومت ها را در چهار چیز برمی شــمرند: 
"تضییع االصول و التمسک بالفروع و تقدیم االراذل و 
تاخیر االفاضل": "ضایع کردن مسائل اصلی، پرداختن به مسائل 
فرعی، گزینــش افراد فرومایــه، و به عقب رانــدن عناصر الیق و 
شایســته." در علم "مدیریت اســتراتژیک" نیز می گویند مدیر 
توانمند، مدیری نیست که مســائل مهم را تشخیص دهد، بلکه 
مدیری توانمند است که قدرت تشخیص "اهم امور" از بین مسائل 
مهم را داشته باشد. در حقیقت، یک مدیر خبره، می بایست بتواند 
"اولویت ها" را مشخص کرده و به آنها بپردازد. تشخیص اولویت ها 
آن قدر اهمیت دارد که رهبر انقالب، یکی از مواد "اعتراض" و "اوقات 
تلخی" خود نسبت به دولت ها را همین موضوع می دانند: »بنده در 
دولت های مختلف، گاهی اوقات اعتراض های ســختی داشتم به 
مسئولین گوناگون... یکی از موارد زیاد اوقات تلخی، همین بوده که 
چرا این اولویّت هــا را رعایــت نمی کنید. اولویّت چیســت؟ در 
بخش های مختلف... در هر بخشی یک اولویّتی وجود دارد؛ آن را باید 

رعایت کرد، آن را باید دنبال کرد، آن را باید جلو انداخت. «96/2/10

دوم. در چهارمین دهه از عمر انقالب اسالمی، دهه ای که با گفتمان 
"پیشرفت و عدالت" عجین شده است، اولویت دولت  و مسئولین 
چیست؟ اولویت دولت دوازدهم، که تا چند روز دیگر، سرنوشت آن 
مشخص خواهد شد، می بایست چه موضوعاتی باشد؟ کدام مسائل، 
به تعبیر امیرالمؤمنین)( جزو مسائل اصلی است و کدام مسائل 
جزو موصوعات فرعی، که عدم توجه به آنها می تواند حتی موجب 

انحطاط دولت ها و حکومت ها بشود؟ 
آن حضرت در فرمان خود خطاب به مالک اشتر، درباره ی یکی از 
بااولویت ترین و بااهمیت ترین کارویژه های دولت اسالمی چنین 
می فرمایند: "باید که دوست داشتنی ترین کارها نزد تو، میانه ترین 
آنها در نسبت با حق باشــد، و فراگیرترین آنها نسبت به عدالت، و 
جامع ترین آنها برای رضایت توده ی مردم؛ که همانا نارضایتی عموم 
مردم، رضایت خاّصان و خواص را از بین می برد و همانا نارضایتی 
خواص با وجود رضایت عمومی، بخشوده )و پذیرفتنی( است." دلیل 
آنکه حضرت، حمایت از توده ی مردم را بر خشنودی خواص جامعه 
ترجیح می دهند نیز در فراز دیگری چنین بیان فرموده اند: "همانا 
 3  این توده ی مردم اند که ســتون دین، و جمعیت مسلمین،

مسئولین مراقب کفران
 نعمت الهی باشند!

 طرفداران متقلب حقوق بشر

بازخوانی  |  3

جوانان با مسائل اساسی کشور، جدی برخورد کنند

گزارش هفته   |  2شرح حدیث  |  ۴

امنیت قابل معامله نیست   

روایت ویژه

 )(میالد با سـعادت حضرت علی اکبر
و روز جـوان مبارک

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا... خامنه ای این هفته در 
ابتدای درس فقه به بیان و شرح حدیثی در موضوع شکر نعمت و 
کفران نعمت پرداختند. خالصه ای از مطالب این جلسه تقدیم 

خوانندگان می شود:
َلُم( َقاَل: ُطوىٰب ِلَمن  ٍد )َعَليِهَم السَّ َعن أَِبی َعبِد اللَِّه َجعَفِر بِن ُمَحمَّ

ل ِنعَمَة اللَِّه ُكفراً  ُطوىٰب ِللُمَتحاّبین ِفی الّله.  َلم ُيَبدِّ

ل ِنعَمَة اللَِّه ُكفراً   ُطوىٰب ِلَمن َلم ُيَبدِّ

ـ مسئله ی تبدیل نعمت خدا  این بسیار مطلب مهّمی استـ 
به کفران؛ ... گاهی خدای متعال نعمتی به انسان داده است؛ 
فرض بفرمایید نعمت »بیان«، خب نعمتی است؛ میتوان این 
نعمت را در راه ترویج معارف الهی به کار برد، میتوان هم آن را 
در جهت عکس به کار برد؛ این نعمت را اگر کسی در جهت 
عکس مقاصد الهی به کار ببرد، کفــران این نعمت را کرده، 
نعمت را تبدیل کرده است به کفر. فرض بفرمایید داشتن مال 
دنیا یک نعمت است؛ مال دنیا، نعمتی است که خداوند به 
بعضی عنایت میکند؛ میتوان با این نعمت، درجات عالیه را 
ـ صدقه  داد، انفاق کرد، کسانی را از بدبختی و از  کسب کردـ 
ـ میتوان هم بعکس، این پول  هالکت و گرسنگی نجات  دادـ 
را در راه های فساد، در راه های حرام،  در راه اشاعه ی محّرمات، 
در راه افساد خود و دیگران به کار برد؛ این کفران نعمت الهی 
است. قدرت و توانایی مدیریّت و احراز مناصب مدیریّتی یک 
نعمت است؛ یک روزی بود که ما و شما باید همین طور در 
ـ که به دشــمنان دین و  جریان تصمیم مدیــران جامعهـ 
ـ حرکت میکردیم، بدون اینکه  دشمنان کشور وابسته بودندـ 
اختیاری داشته باشیم؛ امروز، بسیاری از خود ما جزو مدیران 
ـ در هر بخشی که هستیم، در هر حّدی که  کشور هستیمـ 
ـ و قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، تصحیح مسیر  هستیمـ 
را خدای متعال به ما داده است؛ خب این یک نعمت است. 
این نعمت را چه جور مصرف میکنیم؟ اگر در جهت خدمت 
به مردم و هدایت جامعه به آن سمتی که مطلوب دین خدا 
است این مدیریّت به کار رفت، خب این شکر نعمت است؛ 
اگر چنانچه در این جهت به کار نرفت، معّطل ماند یا عکسش 
به کار رفت، این کفر نعمت است. گاهی این کفران نعمتها، 

به حّدی است که قابل جبران هم نیست؛ 

قول به مردم
عهد با خدا

مر
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  هالل ماه شعبان رویت شد
بـه گـزارش سـتاد اسـتهالل دفتـر مقـام معظم 
رهبری هـالل مـاه شـعبان المعظـم در شـامگاه 
پنجشـنبه  7 اردیبهشـت مـاه 1396 )29 رجب 
1438( رویـت گردیـد. تقویـم رسـمی کشـور 
مسـتخرج مرکـز تقویـم وابسـته بـه مؤسسـه 
کارشناسـان  و  تهـران،  دانشـگاه  ژئوفیزیـک 
رؤیـت هــالل، پیش بــینی کرده انـد هــالل 
مـاه در غــــروب روز پنـج شـنبه 7 اردیبهشـت 
مـاه در کـــشور قابـل رؤیـت اسـت. بنابرایـن 
مـاه رجـب 29 روزه بـوده و غـّرة مـاه شـعبان 
اردیبهشـت   8 جمعـه  روز   1438 المعظـم  

|    | بـود.   خواهـد  مـاه 

  وزیر خارجه سابق قطر: بحران سوریه ناتوانی 
کشورهای عربی را برمال کرد

روزنامه مصـری "الیـوم السـابع" بـه نقـل از وزیر 
امـور خارجـه پیشـین قطـر بـا اشـاره به ایـن که 
بحران سـوریه در واقـع ناتوانی کشـورهای عربی 
را برمـال کرد، نوشـت: سـوریه آیینه و آزمایشـگاه 
درگیری هـای منطقـه ای اسـت. این امر بـه دلیل 
ناتوانی سیاسـی دوگانه ای اسـت که منطقه عربی 
از آن رنـج می بـرد و نیـز ناشـی از اختالف نظـر 

کشـورهای بـزرگ جهـان اسـت. |       کیهـان|

  معاون ترامپ: حمله به سوریه و افغانستان 
قدرت آمریکا را احیا کرد! 

"مایک پنس" معاون رئیــس جمهوری آمریکا 
در جشــن 100 روزگی دوران ریاست جمهوری 
ترامپ، از حمله موشکی به پایگاه الشعیرات سوریه 
و آزمایش مادر همه بمب ها در افغانستان، به عنوان 
نشانه ای مبنی بر احیاء قدرت آمریکا نام برد. وی 
در این باره مدعی شد: وقتی جهان قدرت و اقتدار 
رئیس جمهوری ما را در سوریه وافغانستان دید، 

اعتبار و قدرت آمریکا مجددا احیا شد. . |  مهر | 

  حماس: گزینه مقاومت 
تنها گزینه حماس است

حماس پس از مدت ها انتظار از سـند سیاسي 
خـود رونمایـي کـرد. ایـن  سـند منشـور این 
جنبـش در سـال ها آینـده بـه شـمار مي آید. 
مسـئوالن حماس تاکید کردند بـا وجود همه 
فشـارها این جنبـش هرگـز راه و شـیوه خود 
را تغییـر نخواهـد داد، حقوق مردم فلسـطین 
هرگـز معاملـه نمي شـود و هیچـگاه حقـوق 
آنها وارد مسـائل سیاسـي نشده اسـت و در هر 
شـرایطي حق مردم فلسـطین واضح و روشن 
خواهد ماند. موضـوع ثابت در این منشـور این 
اسـت که گزینه مقاومت تنهـا گزینه حماس 
و گزینـه راهبـردي این جنبش براي رسـیدن 

مردم فلسـطین به حقوق شـان اسـت. 
 |  خ صداوسیما | 

هفته اخبار
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در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه؛ جناحهای مختلف کشور، بداخالقی، بدگوئی، اهانت و این حرفها را مطلقاً راه ندهند. 
این از چیزهائی است که اگر پیش بیاید، دشمن از او خوشحال میشود.86/10/19 بصیرت در این دوران به معنای این است که 
شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید؛... بعضی ها رقیب انتخاباتی خودشان را »شیطان اکبر« به حساب می آورند! 
شیطان اکبر آمریكاست، شیطان اکبر صهیونیسم است؛ من طرفدار زیدم، شما طرفدار عمروئی؛ من شما را شیطان بدانم؟ 

چرا؟ درحالی که زید و عمرو هر دو ادعای انقالب و اسالم میكنند، در خدمت اسالم و در خدمت انقالبند. 91/7/24  

# اخالق_انتخاباتی                     
دقت در نقطه ی درگیری 

کلید
واژه

امنیت قابل معامله نیست
»فصل انتخابات که می رسد رقیب ها برای اینکه همدیگر را بزنند به جان نظام می افتند؛ مثل دو تا برادری که با هم 
دعوا دارند، به جای اینکه همدیگر را کتک بزنند هر دویشان می روند به جان پدر می افتند و بنا می کنند او را کتک 
زدن.« 95/8/19 در این میان آنچه که مورد تخریب قرار می گیرد »دستاوردهای انقالب« است. آسیبی که این رفتار 
وارد می کند آن اســت که »اّولین تأثیر، تأثیر پذیرش در دل ها است، طبیعت کار این اســت؛ حاال تا وقتی بیایند بحث کنند، 

برطرفش بکنند...« 95/8/19.

بـا »انتخابـات، خـون تـازه ای بـه پیکـر انقـالب و 
کشـور... دمیـده خواهـد شـد... نشـاط تـازه ای پیـدا 
خواهـد کـرد... انتخابـات مظهـر دخالـت مـردم در 
سرنوشـت خـود اسـت.« 92/2/16 در ایـن میـدان 
مسـابقه »اگـر چنانچـه کسـی وارد میـدان رقابـت 
انتخاباتـی و مسـابقه ی انتخاباتـی بشـود، امـا بخواهد 
چهارچـوب را بشـکند، او از قاعـده ی نظام خارج شـده 
اسـت، از قواعـد حرکـت انتخاباتـی خـارج شـده؛ این 
غلـط اسـت.« 88/12/6 بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
نامزدهـای محتـرم بایـد در فراینـد انتخابـات و رقابت 
مراقـب باشـند کـه از چارچـوب و قاعـده ی رقابـت 
خـارج نشـوند. اینکـه کاندیداهـا تـالش می کننـد بـا 
نقـد یکدیگـر و عرضـه ی خـود، رأی مردم را به سـمت 
خـود جلـب کننـد، امـری طبیعـی اسـت و این کـه 
رسـانه های پربیننـده ی کشـور، خـود را در اختیـار 
کاندیداها بگذارنـد نیز راهـی در جهت تحقـق عدالت 

سیاسـی و توزیـع برابـر فرصت هـا اسـت.
امـا ایـن موضـوع هـم مهـم اسـت کـه گزاره هـای 
تولیدشـده توسـط رسـانه ها، بـه دلیل ضریـب نفوذی 
کـه دارنـد، خیلـی زود در "ذهـن" و قلـب" مخاطبین 
جـا بـاز می کنـد. بـه همیـن دلیـل، کاندیداهـا حـق 
دارند بـرای موفقیت خـود، طراحی رسـانه ای داشـته 
باشـند امـا حـق ندارنـد در طراحی هـای رسـانه ای و 
عبـور  ملـی  منافـع  و  از چارچوب هـا  میدانی شـان 
کننـد. به عنـوان مثـال، "امنیـت" یکـی از مهم تریـن 
دسـتاوردهای انقـالب اسـت. امنیـت همـان چیـزی 
اسـت که رهبـر انقـالب بارهـا بـا یـادآوری آن و برای 
حفـظ آن از مـردم خواسـته اند تـا پـای صندوق هـای 
رأی بیاینـد. امنیـت یـک دسـتاورد ملـی و یکـی از 
مهم تریـن حوزه هـای کارآمـدی انقـالب اسـالمی در 
زندگی مـردم اسـت. آن هـم در دورانی کـه ناامنی، نه 
تنها کشـورهای پیرامونـی ایـران را فراگرفتـه، بلکه تا 

قلـب آمریـکا و اروپـا هـم رسـوخ کرده اسـت. 
در سـال هایی کـه برخـی مسـئولین و سیاسـیون 
بـا رفتارهـای نادرسـت خـود، و بـا توجیـه سیاسـت 
"تنش زدایـی"، در حـال نزدیـک کـردن کشـور بـه 
تهدیـد نظامی دشـمن بودنـد، رهبـر انقـالب صراحتا 
فعالیـت  نباشـد،  امنیـت  »اگـر  می کننـد:  اعـالم 
اقتصـادی هم دیگـر نخواهـد بود. اگـر امنیت نباشـد، 
عدالـت اجتماعـی هـم نخواهـد بـود. اگـر امنیـت 
نباشـد، دانش و پیشـرفت علمی هـم نخواهد بـود. اگر 
امنیت نباشـد، همـه رشـته های یک مملکـت بتدریج 
از هم گسسـته خواهد شـد. لذا امنیـت، پایه و اسـاس 

اسـت.« 79/1/6
حاال که در ایـام تبلیغاتـی انتخابات هسـتیم، ضروری 
اسـت کـه کاندیداهـا حـد خـود و سـطح رقابـت 
انتخاباتـی را درک کننـد. روایت غلط از دسـتاوردهای 
ملـی باتوجه بـه ضریبـی کـه رسـانه ها بـه صحبت ها 
می دهند، جبران نشـدنی اسـت. از همیـن روی، رهبر 
انقالب دربـاره ی گـزاره ی نادرسـت "سـایه ی جنگ" 
صراحتـا ورود پیـدا کـرده و دربـاره ی آن می فرماینـد: 
و در گذشـته شـنفته ایم کـه  »گاهـی می شـنویم 
آمدیـم  کـه  مـا  گفته انـد  کنیـد  فـرض  بعضی هـا 
مسـئولّیت پیـدا کردیـم، توانسـتیم سـایه ی جنگ را 
از سـر کشـور برداریـم؛ نـه، ایـن حرف هـا، حرف های 
درستی نیسـت؛ از بنده بشـنوید، آنچه سـایه ی جنگ 
را، سـایه ی تعـّرض دشـمن را در طـول این سـال های 
متمـادی از سـر این کشـور رفـع کـرده، حضـور مردم 

بـوده اسـت.« 96/2/10
بـاری، امنیـت بـا هیچ چیـز قابـل معاملـه نیسـت و از 
آنجا کـه رهبـری نظـام، وظیفـه ی حفـظ و نگهداری 
دسـتاوردهای انقـالب را دارد؛ به همیـن دلیـل هـم 
اجـازه نمی دهنـد از یکـی از مهم تریـن ثمره هـای 

انقـالب، روایـت غلـط و نادرسـت تولیـد شـود.

 گزاره های تولیدشده 

توسط رسانه ها، به 

دلیل رضیب نفوذی 

که دارند، خیلی زود 

در "ذهن" و قلب" 

مخاطبین جا باز 

می کند. به همین 

دلیل، كانديداها 

حق دارند برای 

موفقیت خود، 

طراحی رسانه ای 

داشته باشند اما 

حق ندارند در 

طراحی های رسانه ای 

و ميدانی شان از 

چارچوب ها و منافع 

ملی عبور كنند
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هفته سخن

 طرفداران متقلب حقوق بشر

دل جوان قیامتی است 

صریحاً نمیگویند ما دشمن هستیم. دشمنی میکنند، اما ریاکارانه. یک ترفند مسأله حقوق بشر است، یک ترفندشان هم 
دمکراسی است. در انگلیس نماینده ی مجلس یک کلمه از دختر فلســطینی دفاع میکند، از حزب و مجلس او را اخراج 
میکنند؛ ... بابی ســاندز در زندان بعد از پنجاه روز اعتصاب غذا ُمرد؛ نفر دوم هم اعتصاب غذا کرد و ُمرد؛ گمانم نفر سوم و 
چهارم هم اعتصاب غذا کردند؛ اما همین انگلیسیهای طرفدار حقوق بشر و پشتیبان اعتصابها در نقاط دیگر، تماشا کردند! 
در فلسطین خانه را خراب میکنند، زن را، کودک را میکشند؛ اما این آقایان کمترین عکس العملی نشان نمیدهند. آن وقت 

میگویند ما در ایران دنبال حقوق بشر میگردیم! آیا ملت ایران حق ندارد اینها را متقلّب بداند؟!  82/11/24

راه جذب جوان به معنویت چیست؟ راه جذب جوانها، تصّرف دل جوان است. دل جوان یک قیامتی است... گرایش جوان به معنویّت یکی از 
آن رازهای بزرگ الهی است. یک حرف معنوی را برای امثال بنده که بگویند، خب گوش میکنم، حّداکثر اندکی تأثّر پیدا میکنم، ]اّما[ همان 
حرف را به یک جوان بزنند، منقلب میشود، از این رو به آن رو میشود. دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است؛ 
فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَیها.دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی اُنس پیدا میکند، ... جاذبه ی جوانها اینها است. شما 

سخن را، اقدام را با معنویّت، با عرفان واقعی... یک مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشود و می آید.    95/5/31

سالروزدرگذشتمبارزجوانایرلندی»بابیساندز«

بازخوانی

پرسش
و پاسخ

کتابخوانی یک واجب دینی و یک وظیفه ی ملی
در آستانه ی آغاز به کار سی امین نمایشگاه کتاب تهران

کتاب، دروازه ای به ســوی گســتره ی دانش و  ت تاریخی
روای

معرفت است و کتاب خوب، از بهترین ابزارهای 
کمال بشری است. در این مجموعه ی بی نظیر، 
آموزش های آسمانی، درس های پیامبران به بشر و 
شناخت هایی است که سعادت بشــر بدون آگاهی از آن 
امکان پذیر نیست. برای یک ملت، خسارتی بزرگ است که 
افراد آن، با کتاب سر و کاری نداشته باشند و برای یک فرد، 
توفیق عظیمی است که با کتاب، مأنوس و همواره در حال 
بهره گیری از آن باشــد. با این دیدگاه، می توان ارزش این 
حقیقت تاریخی را دریافت که اولین خطاب خداوند متعال 
به پیامبر گرامی اسالم)ص( این است که: "بخوان!" و در 
اولین ســوره  ...، نام قلم به تجلیل یاد شــده است: "اقرأ و 

ربّک األکرم، الذی علّم بالقلم".
با تلخی باید اعتــراف کنیم که رواج کتــاب و روحیه ی 
کتابخوانی در میان ملت عزیز ما که یکی از مشــعلداران 
فرهنگ، کتاب و معرفت در طول تاریخ پس از ظهور اسالم 
بوده است، بسی کمتر از آن چیزی است که انتظار می رود. 
این پدیده نیز ...، نتیجه ی فرمانروایی پادشــاهان ظالم، 
فاسد، بی فرهنگ و بی سواد بر این کشور در دویست سال 
گذشته است. در دورانی که برخی ملتهای دیگر به سوی 
دانش و معرفت روی آورده بودند، ملت با استعداد ما در زیر 
سلطه ی انسانهای پلید و نااهل، از دانش و معرفت دور ماند. 
در دوره ی حکومت دست نشانده و فاسد پهلوی ... نه تنها 
تالشی برای ترویج کتاب و کتابخوانی نشد بلکه با ایجاد 
سرگرمی های ناسالم و دامن زدن به آتش غرائز جنسی در 

میان جوانان، این ضرورت فوری را هر چه بیشتر، از میدان 
دید و توجه مردم، بیرون راندند و کار را به آن جا رساندند که 
در شهر تهران و برخی شهرهای دیگر، شماره ی میخانه ها 
بیش از شماره ی کتابخانه ها و کتابفروشی ها و یا چند برابر 

آنها بود. 
اکنون ملت ایــران باید عقب افتادگی هــا را جبران کند. 
امروز کتابخوانــی و علم آموزی نه تنهــا یک وظیفه ی 
ملی، که یک واجب دینی است. از همه بیشتر، جوانان و 
نوجوانان، باید احساس وظیفه کنند. اگرچه آنگاه که انس 
با کتاب رواج یابد، کتابخوانی نه یــک اکنون ملت ایران 
باید عقب افتادگی ها را جبران کند. امــروز کتابخوانی و 
علم آموزی نه تنها یک وظیفه ی ملی، که یک واجب دینی 
است. از همه بیشــتر، جوانان و نوجوانان، باید احساس 
وظیفه کنند. اگرچــه آنگاه که انس با کتــاب رواج یابد، 
کتابخوانی نه یک تکلیف، که یک کار شیرین و یک نیاز 
تعلّل ناپذیر تلقی خواهد شد؛ و همه ی نسل ها و قشرها از 

سر شوق بدان رو خواهند آورد. 72/10/۴

با تلخی باید اعرتاف 

کنیم که رواج کتاب و 

روحیه ی کتابخوانی 

در میان ملت 

عزیز ما که یکی از 

مشعلداران فرهنگ، 

کتاب و معرفت در 

طول تاریخ پس از 

ظهور اسالم بوده 

است، بسی کمرت از 

آن چیزی است که 

انتظار می رود
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1 و وسیله ی دفع دشمن اند؛ بنابراین باید 

گوش تو به جانب آنها و تمایــل و گرایش تو 
همراه آنان باشد." و در ادامه نیز می فرمایند: 
"بر تو باد مراعات طبقه ی پایین از اهل حاجت 
و فقر، که رسیدگی و کمک به آنها سزاوار است 
و هرکدام آنها حقی بر عهــده ی والی دارند و 
زمامدار نمی تواند از عهده ی این مســئولیت 
و حق برآید مگر با اهتمام و یاری جســتن از 
خداوند و پروراندن نقس خود برای همراهی 
با حق و شکیبایی بر آن، چه سبک باشد و چه 

سنگین."
سوم. دهم اردیبهشــت ماه، رهبر انقالب در 
بخشــی از بیانات خود در دیــدار کارگران، به 
موضوع انتخابات پرداخته با اشاره به شعارهایی 
که نامزدهای انتخاباتــی برگزیده اند، چنین 
فرمودند: »شعارها را جوری انتخاب کنید که 
همه بدانند شما می خواهید از قشرهای ضعیف 
کشور و طبقات ضعیف کشور حمایت کنید، 
مشکِل ]مردم[ مشکل دار را می خواهید برطرف 
کنید. ما یک پیکره ای هستیم؛ جامعه مثل پیکر 
یک انسان است؛ ببینیم کجایمان ضعیف است، 
به کجا خون نمی رســد، کجا محتاج رعایت 
بیشتر است، به آن برسیم؛ نه اینکه به بقّیه ی 
جاهای بدن بی اعتنائی کنیم؛ نــه، اّما اولویّت 
را این ]بخش[ قرار بدهیم. «96/2/10 و بعد در 
ادامه می فرمایند: »این آقایانی که امروز نامزد 
انتخاباتند، تصمیم بگیرند و بین خودشــان و 
خدای متعال عهد کنند که اگر از طرف مردم 
مقبول شدند و رأی آوردند، اولویّت ها را رعایت 
کنند؛ آنجایی  را که بیشتر نیاز به مراقبت دارد، 
بیشــتر مورد توّجه قرار بدهنــد؛ برنامه ها را 

آن جور ]دنبال کنند[. « 96/2/10
"عهد با خــدا" بــرای رعایــت اولویت ها که 
اصلی ترین آن توجه به قشرها و طبقات ضعیف 
جامعه است، یک روی سکه است، اما روی دیگر 
سکه، چگونگی انجام این عهد است، چه آنکه 
برای رعایــت یک اولویت می تــوان از راه های 
مختلف استفاده کرد. برای همین، رهبر انقالب، 
در کنار این "عهد با خدا"، از نامزدهای انتخاباتی 
خواسته اند که "قولی هم به مردم" بدهند: »من 
به همه ی این آقایان 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، 
نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه 
به خود ملّت خواهد بود.« 96/2/5 بی تردید این 
دو عهد و قول، شاخصی است که با آن می توان 
شعارها و برنامه های نامزدهای انتخاباتی را مورد 
سنجش قرار داد در ایامی که کمتر از دو هفته تا 

روز انتخابات باقی مانده است.


