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مواضع امام خمینی به طور روشن و واضح تبیین شود
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ل ســـازگاری زوجین معنا پیدا می کند در شرایط غیرایده آ

خانواده ایرانی     |     4  

ایمـــان آگاهانـــه در رزمنـــدگان، موجـــب ایـــن میشـــد کـــه خطـــر را بـــه هیـــچ بگیرنـــد. در فرماندهـــان موجـــب ایـــن میشـــد کـــه لحظـــه ای 
ــر خـــودی را نادیـــده گرفتنـــد؛  ــر نکننـــد. شـــب و روز تـــاش و کار کردنـــد؛ حیثیـــت حقیـ ــر بـــرای خـــود فکـ ــا بـــه خطـ بـــه راحتـــی خـــود و یـ
ـــه  ـــی ک ـــر ملت ـــد. ه ـــان را بدهن ـــان خودش ـــدند ج ـــر ش ـــلمان، حاض ـــت مس ـــربلندی مل ـــرای آزادی و س ـــام و ب ـــداف اس ـــرای اه ـــدا و ب ـــرای خ ب

این طـــور احساســـی در او باشـــد، شکســـت خوردنی نیســـت.     ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

پس از 6 سال مفقوداالثری در روزهای اخیر شناسایی شد

ملتی که شهادت دارد شکست ناپذیر است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهید مدافع حرم مرتضی کریمی
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نقش مسئوالن در احیای امید و اعتماد مردم

اعتماد مردم؛ اعتماد مردم؛ بزرگترین سرمایهبزرگترین سرمایه

ادامه در صفحه 3

جوانان،     میدان دار فرهنگ
تحول در فرهنگ با چه ظرفیت هایی امکان پذیر است؟تحول در فرهنگ با چه ظرفیت هایی امکان پذیر است؟
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ایام عزای اهل بیت � و شهادت امام حسن مجتبی � تسلیت باد

در میـــان مشـــکات متعـــدد اقتصـــادی و   گزارش
بحران همه گیری بیماری کرونا شاید کسی هفتـــه

تصـــورش را نمی کرد کـــه بخشـــی از اّولین 
دیـــدار هیئت دولـــت ســـیزدهم جمهوری 
اسامی با رهبر انقاب به فرهنگ و مسائل مربوط به آن 
اختصاص پیدا کند و دیدگاه های قابل تأملی هم در آن 
مطـــرح شـــود. در ظاهـــر آن قـــدر مشـــکات مهمتر و 
جدی تری وجود دارد کـــه نوبت بـــه موضوعاتی مانند 

فرهنگ نرســـد؛ اّما در واقعیت اتفاق دیگـــری می افتد. 
فرهنگ در نسبت با دیگر موضوعات این روزهای کشور 
مانند اقتصاد و مبـــارزه با کرونا، مســـئله ی انتزاعی تری 
محسوب می شـــود، اّما انتزاعی بودن لزومًا به معنای 

بی اهمیت تربودن نیست. 
اشـــاره به وجود تعـــداد زیـــادی از جوانـــان و گروه های 
فرهنگی یکـــی از محورهـــای مهم این بیانـــات حضرت 
آیـــت اهلل خامنه ای اســـت: »امروز بحمداهلل یک لشـــکر 

عظیمی از جوان هـــای عاقه مند به مســـائل فرهنگی 
مشـــغول کارند، وجـــود دارنـــد و تاش می کننـــد و کار 
می کننـــد.«    ۱4۰۰/6/6 ایـــن اشـــاره ناظر بـــه ظرفیت 
جدیدی از جوانانی اســـت که در دو دهه ی اخیر به ویژه 
پس از پایـــان دفـــاع مقـــدس وارد حـــوزه ی فرهنگ و 
تولید فرهنگـــی شـــدند؛ ظرفیتی کـــه حـــاال آرام آرام به 
ثمر نشســـته، نگاه واقع گرایانه تری بـــه میدان فعالیت 

خـــود داشـــته و از نظـــر اقتصادی 
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اطالع نگاشت

پرهیز از متزلزل کردن پرهیز از متزلزل کردن 
 اعتماد مردم با اعتماد مردم با

 اظهارات نسنجیده اظهارات نسنجیده
۱۳۸۵/۰۶/۰۹     

گزارش به مردم  از گزارش به مردم  از 
کارهای انجام شدهکارهای انجام شده
۱۳۹۵/۰۱/۰۱     

محبت به مردم و دوست محبت به مردم و دوست 
داشتن مردمداشتن مردم

۱۳۷۰/۰۵/۲۳     

رعایت ساده زیستی  رعایت ساده زیستی  
و پرهیز از ثروت اندوزیو پرهیز از ثروت اندوزی

۱۳۸۵/۰۸/۲۱     

کارآمدی و عمل  به کارآمدی و عمل  به 
خواسته های مردم خواسته های مردم 

۱۳۸۱/۱۲/۰۶ -  ۱۳۸۲/۰۴/۰۷    

عمل به وعده ها و  عمل به وعده ها و  
پرهیز از ُخلف وعدهپرهیز از ُخلف وعده
۱۴۰۰/۰۶/۰۶     

تعریف نقش مردم و تعریف نقش مردم و 
مردمی کردن امور مردمی کردن امور 
۱۳۸۷/۰۹/۲۴     

حضور دربین مردمحضور دربین مردم
 و ارتباط رودر رو  و ارتباط رودر رو 

۱۳۸۶/۰۶/۰۴     

تعیین روزشمار  برای تعیین روزشمار  برای 
وعده ها و پیگیری آنهاوعده ها و پیگیری آنها

۱۴۰۰/۰۶/۰۶     

یکی بودن حرف و یکی بودن حرف و 
 عمل  عمل مسئولینمسئولین

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶    

حرکت جهادی،  شبانه روزی حرکت جهادی،  شبانه روزی 
و ُپرانگیزهو ُپرانگیزه

۱۴۰۰/۰۴/۰۷     

عذرخواهی از مردم درصورتعذرخواهی از مردم درصورت
 عملی نشدن وعده ها  عملی نشدن وعده ها 

۱۴۰۰/۰۶/۰۶    

بیان صادقانه و  صحیحبیان صادقانه و  صحیح
 واقعیت ها واقعیت ها

۱۳۷۰/۰۵/۲۳     

اهمیت دادن به اهمیت دادن به 
گزارشهای مردمیگزارشهای مردمی

۱۳۹۶/۰۶/۰۴     

نقش مسئوالن در
 احیای امید و اعتماد مردم

اعتماد مردم 
ــن یــــ رگتــر بز
ــه   ســرمـــایــــ

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اولیــن دیــدار بــا دولــت ســیزدهم 
مــردم  امیــد  و  مــردم  اعتمــاد  احیــای  مســئله ی   « فرمودنــد: 
هــم بســیار چیــز مهّمــی اســت؛ چــون اعتمــاد مــردم بزرگ تریــن 
ــد و  ــاد کردن ــما اعتم ــه ش ــی ب ــردم وقت ــت. م ــت اس ــرمایه ی دول س
ــد؛  ــان میکنن ــد و کمکت ــما راه می آین ــا ش ــتند، ب ــما داش ــه ش ــد ب امی
ایــن بزرگ تریــن ســرمایه اســت بــرای دولــت کــه بتوانــد اعتمــاد 
ــه ایــن متأّســفانه یــک مقــداری آســیب  مــردم را جلــب کنــد کــه البّت
دیــده و بایســتی ترمیــم کنیــد ایــن را.« ۱۴۰۰/۶/۶  خــط حــزب اهلل بــه 
همیــن مناســبت در ایــن اطالع نگاشــت، راهکارهــای افزایــش امیــد 
و اعتمــاد مــردم را براســاس بیانــات رهبرانقــالب، مــرور می کنــد.
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امـــام بهتریـــن شـــاخص بـــرای ماســـت... رفتـــار امـــام، گفتـــار 
اســـت،  دســـترس  در  امـــام  بیانـــات  خوشـــبختانه  امـــام. 
تدویـــن شـــده اســـت. وصیتنامـــه ی امـــام آشـــکارا همـــه ی 
ــد.  ــن میکنـ ــاب تبییـ ــده ی انقـ ــرای آینـ ــام را بـ ــر امـ مافی الضمیـ
ـــان  ـــا پنه ـــوند، ی ـــن ش ـــط تبیی ـــاخصها غل ـــن ش ـــازه داد ای ـــد اج نبای
ــان  ــد بیـ ــام، بـ ــرات امـ ــر نظـ ــوند... اگـ ــا فرامـــوش بشـ ــد، یـ بماننـ
شـــد، بـــد تبییـــن شـــد، مثـــل ایـــن اســـت کـــه قطب نمـــا از کار 
بیفتـــد، راه گـــم میشـــود؛ هـــر کســـی بـــه ســـلیقه ی خـــود، بـــه 
میـــل خـــود حرفـــی میزنـــد. بدخواهـــان هـــم در ایـــن میـــان از 
فرصـــت اســـتفاده میکننـــد، راه را جـــوری تبییـــن میکننـــد کـــه 
ملـــت بـــه اشـــتباه بیفتـــد. مواضـــع امـــام بایســـتی بـــه طـــور 
ـــام  ـــط ام ـــام و خ ـــاک راه ام ـــن م ـــود؛ ای ـــن ش ـــح تبیی ـــن و واض روش

و صـــراط مســـتقیم انقـــاب اســـت.      ۱۳۸۹/۰۳/۱4

 مواضع امام خمینی
 به طور روشن و واضح تبیین شود 

خطبه های انقالب  

مسئوالن از وعده بدون عمل پرهیز کنند

به رسم آیه ها  

ای پســـر و دختـــر جـــوان! ای مـــرد و زن میانســـال! ای پیرمـــردان 
و پیرزنـــان! ای فقـــرا! ای اغنیـــا! هـــر کـــه هســـتید، اگـــر احســـاس 
ـــاس  ـــن احس ـــالمی ای ـــاِن س ـــر انس ـــه ه ـــد - ک ـــدا میکنی ـــه خ ـــاز ب نی
را میکنـــد - بدانیـــد کـــه خـــدا نزدیـــک اســـت! یـــک لحظـــه دلتـــان 
ــن  ــنید. ممکـ ــد شـ ــواب را خواهیـ ــد؛ جـ ــه کنیـ ــدا متوّجـ ــه خـ را بـ
ـــی  ـــواب اله ـــی ج ـــد، ول ـــرف بزن ـــدا از روی دل ح ـــا خ ـــی ب ـــت کس نیس
ـــما  ـــد دِل ش ـــی دیدی ـــد. وقت ـــواب میده ـــا ج ـــه م ـــدا ب ـــنود! خ را نش
ناگهـــان منقلـــب شـــد، وقتـــی دیدیـــد اشـــِک شـــما جـــاری شـــد، 
وقتـــی دیدیـــد روح شـــما بـــه اهتـــزار در آمـــد، وقتـــی دیدیـــد 
ـــد  ـــد، بدانی ـــاری ش ـــما ج ـــای ش ـــا پ ـــر ت ـــود از س ـــه وج ـــا هم ـــب، ب طل
ــم اجابـــت  ــواب بعـــدی هـ ــخ الهـــی اســـت و جـ ــان پاسـ ایـــن همـ

اســـت.      ۱۳۷۳/۱۱/۱4

 دل منقلب و اشک جاری
 نشان پاسخ الهی به انسان است 

درس اخالق  

گزارش هفته

ــا در  ــد، مـ ــاب کردنـ ــما را انتخـ ــن و شـ ــردم[ مـ ــه ]مـ ــد از آن کـ بعـ
ــن  ــم. امیرالمؤمنیـ ــی داریـ ــّدی و حقیقـ ــف جـ ــا وظایـ ــال آنهـ قبـ
می فرمایـــد: نـــه ســـر مـــردم مّنـــت بگذاریـــد کـــه مـــا ایـــن کارهـــا 
ــه را کـــه  ــا می خواهیـــم بکنیـــم؛ نـــه آنچـ ــرای شـــما کردیـــم یـ را بـ
بـــرای مـــردم انجـــام دادیـــد، دربـــاره اش مبالغـــه کنیـــد؛ و نـــه 
ـــت  ـــر مّن ـــود: اگ ـــد فرم ـــد. بع ـــل نکنی ـــد و عم ـــده بدهی ـــه وع این ک
بگذاریـــد، احســـانتان باطـــل خواهـــد شـــد. مبالغـــه، نـــور حـــق 
را خواهـــد بـــرد؛ یعنـــی همـــان مقـــدار راســـتی هـــم کـــه وجـــود 
دارد، آن را در چشـــم مـــردم بی فـــروغ خواهـــد کـــرد. اگـــر خلـــف 
وعـــده کنیـــد، »یوجـــب المقـــت اهلل و الّنـــاس«؛۱ در نظـــر مـــردم 
ـــر  ـــی: کب ـــال اهلل تعال ـــت. »ق ـــاه اس ـــت و گن ـــن مق ـــدا ای ـــر خ و در نظ
ـــا کام  ـــد اینه ـــون«.)۲( هرچن ـــا التفعل ـــوا م ـــداهلل ان تقول ـــا عن مقت
ــتر  امیرالمؤمنیـــن علیه الّصاةوالّســـام خطـــاب بـــه مالـــک اشـ

اســـت، امـــا خطـــاب بـــه مـــا هـــم هســـت.      ۱۳۷۹/۹/۱۲
1( نهج البالغه، نامه 53    -   2( سوره صف، آیه 3

و فکـــری بـــه درجـــه ای از پختگـــی و بلوغ رســـیده 
اســـت که بتواند هـــم روی پای خود بایســـتد و هم 
بخشـــی از بار نظام فرهنگـــی جامعـــه را به دوش 
بکشـــد و در اوج نـــزاع فرهنگی میـــان دو جبهه ی 
حـــق و باطل بـــه کمک نهادهـــای مســـئول بیاید: 
»اگر دولت ها و بخش های فرهنگـــی دولت به این 
 مجموعه هـــای جـــوان و عاقه مند کمـــک بکنند، 
قطعـــًا کارهـــای بزرگـــی انجـــام خواهـــد گرفـــت و 
قانـــه ای برمی دارنـــد؛ صدهـــا طرح 

ّ
قدم هـــای خا

ابتـــکاری در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد در اختیار این 
جوان ها، کـــه گاهـــی اوقات کـــه مثًال انســـان یک 
تماس هایی بـــا جوان هـــا دارد، می بینـــد کارهای 
بزرگی این ها می توانند انجام بدهند و به ذهنشان 
می آید؛ خب امکانـــات می خواهنـــد و امکانات در 
اختیار دولت اســـت؛ بایســـتی حمایت هوشـــمند 
انجام بگیرد. اســـتعدادها را کشـــف کنیـــد، از آنها 
حمایت کنید، آزادی شان را تأمین کنید؛ البّته آزادی 

در چارچوب اصول قانون.«     ۱4۰۰/6/6
اشـــاره  اخیر حضرت آیـــت اهلل خامنـــه ای موضوع 
جدیـــدی نیســـت. اســـفندماه ۱۳۹۲، ایشـــان در 
دیدار بـــا رئیس و اعضای مجلس خبـــرگان رهبری، 
با عباراتی شبیه ســـطور قبل، اهمیت این موضوع 
را متذکر شـــده بودند: »مســـئله  فرهنگ، مسئله  
مهمی است. اســـاس این ایســـتادگی، این حرکت 
و در نهایـــت ان شـــاءاهلل پیروزى، بـــر حفظ فرهنگ 
اســـامی و انقابی اســـت و تقویت جناح فرهنگی 
مؤمن، تقویت این نهال هایی که روییده اســـت در 
عرصه  فرهنگ؛ بحمداهلل جوان هاى مؤمِن خوبی 
داریم در عرصه  فرهنگ و هنر؛ فعالیـــت کردند، کار 
کردند؛ حاال بعضی جوانند، بعضـــی دوره  جوانی را 
هم گذرانده اند؛ ما عامل فرهنگی کم نداریم... این 
جوان ها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد، 
امروز هم بحمداهلل کم نیســـتند و زیادند... ما باید 

قدر اینها را بدانیم.«      ۱۳۹۲/۱۲/۱5
اّما توجه ایشـــان به الیـــه ای از اهالـــی فرهنگ و هنر 
کـــه دغدغه مند انقـــاب و تعالـــی ارزش های دینی 
هستند، محدود به سال های اخیر نیست و از همان 
ابتدای انقاب و دوره ی ریاست جمهوری هم نسبت 
به این موضوع اصرار زیادی داشـــته اند؛ موضوعی 
که البته پس از دوران رهبری بیشـــتر به چشـــم آمد.  
ایشـــان در دیدار بـــا تعـــدادی از هنرمنـــدان جبهه  
انقاب در سال ۱۳۷۳ به تشریح بعضی ویژگی های 
این جریان پرداختـــه بودند: » ما یـــک جبهه  خودِى 
روشـــن فکری و یک جبهه  خـــودِى هنر داریـــم که از 
انقاب جوشیدند و جوشیدنشان هم طبیعی بود. 
در همه  صحنه های جامعه  ما، افرادی در زیِر باراِن پر 
برکت انقاب، از سرزمین حاصل خیز فطرت انسانی 
روییدند که دو صحنه اش، یکی جبهه  روشن فکری و 

دیگری جبهه  هنر بود.«      ۱۳۷۳/4/۲۲
توجـــه بـــه جریـــان فرهنگـــِی جوشـــیده از فرهنگ 
ناب انقـــاب اســـامی، در مرحلـــه  تأکیـــد و توصیه 
باقی نمانـــده و حمایت عملـــی از این جریـــان یکی 
از وجوه شـــخصیتی حضـــرت آیت اهلل خامنـــه ای را 
تشـــکیل می دهد؛ اگرچه ایـــن موضـــوع در دوران 
رهبری ایشـــان با شـــدت و حّدت بیشـــتری پیگیری 
شد. حاال و پس از گذشـــت ســـه دهه از پایان دفاع 
مقـــدس، کســـی منکر ایـــن موضـــوع نیســـت که 

مهم تریـــن حامـــی فرهنگ و هنـــر متعالـــی در الیه 
حاکمیتی که شـــخصًا پای این موضوع ایســـتاده و 
آن را مـــورد توجه قرارداده و تقویت کرده، شـــخص 
رهبر انقاب اســـت. ایشـــان از همـــان ایـــام پایانی 
جنگ و بـــا مشـــاهده ی ورود نویســـندگان مؤمن 
و متعهـــد به انقاب اســـامی بـــه این عرصـــه، پای 
تقویت و تحکیـــم این موضوع ایســـتادند تـــا امروز 
ادبیات پایداری تبدیل به یک درخت تناور در حوزه ی 
فرهنگ و هنـــر انقاب شـــود؛ جریانی کـــه نه تنها در 
حوزه  مضمـــون، بلکه در حـــوزه  اقتصاد نشـــر هم 
حرف های جدی برای گفتن دارد. روندی که مشـــابه 
آن در ســـینما و دیگـــر حوزه هـــای فرهنگـــی دیده 
می شـــود. دیدار ها با شـــورایعالی انقاب فرهنگی 
و ترســـیم خطوط کلی فرهنگ، توجـــه ویژه به بحث 
مردمـــی ســـازی فرهنـــگ و ایفـــای نقش مـــردم  در 
فرهنگ، دیدار با برنامه ســـازان تلویزیونی، تمجید 
از شخصیت هایی مانند شهید سیدمرتضی آوینی، 
سیدحسن حســـینی، قیصر امین پور و امیرحسین 
فردی، حمید سبزواری، کیومرث صابری،هدایت اهلل 
بهبودی، مرتضی ســـرهنگی، مجیـــد مجیدی، فرج 
اهلل سلحشور، رسول ماقلی پور، نصراهلل مردانی، 
التزام به حشـــر و نشـــر با اصحـــاب فرهنـــگ و هنر، 
در جریـــان جزئیـــات بعضـــی پروژه های ســـینمایی 
قرارگرفتـــن و بیـــان نـــکات مثبـــت و گره گشـــایی از 
مشـــکات آن ها و الترام به مواردی مانند نگاشـــتن 
تقریظ های ترویجی بر کتاب های ادبیات انقاب، تنها 
بخش کوچکی از میـــزان توجه رهبر انقـــاب به این 
جریان فرهنگی است. این فرایند نه تنها در سال های 
اخیر کندنشده، بلکه شـــدت هم یافته است. این در 
حالی است که جمهوری اسامی و به تبع آن راهبری 
و رهبری آن به دلیل شرایط اقتصادی و منطقه ای و 
سیاســـی، وارد دوران جدیدی  از حیات خود شـــده 
اســـت. با این اوصاف گرمابخشـــی به فرهنگ و هنر 
انقـــاب و میـــان داری و حمایت از آن حتـــی در قالب 
برگزاری جلســـات پنجشـــنبه ای با اهالـــی فرهنگ و 
هنر با رهبـــر انقاب اســـت؛ توصیه  اخیر ایشـــان به 
دولتمردان مبنی بر استفاده از چنین ظرفیتی است 
که حاال بعد از 4۳ سال از بهمن 5۷ به بلوغ رسیده 
اســـت، تأکید بر فعال شـــدن ظرفیت  جوانـــان، که 
ناشی از شناخت و تسلط حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در این حـــوزه اســـت.امروز تحـــول و نوشـــوندگی 
ضرورتی اســـت که نیاز به آن بیشـــتر حس می شود 
و الزم اســـت تا ظرفیت هـــای بالقوه، فعال شـــده و 
ســـاختارهای رســـمی فرهنگی که دچار مشـــکات 
جدی اســـت اصاح و بازدهی عملکردی آن بیش از 
پیش شود. در این میان چه ظرفیتی بهتر از لشکری 
عظیـــم از جریان هـــای مؤمـــن فرهنگـــی؛ ظرفیت 
بالقوه ای که حاال تبدیل به یک جریان ریشه دارشده 
که ســـر در جهان بینـــی توحیدی و ضداســـتکباری و 
ضداســـتعماری داشـــته و در عرصـــه  اداره  فرهنگ 
کشور هم حرف های جدی برای گفتن دارد؛ ظرفیت 
مؤثری که در صـــورت به فعلیت رســـیدن در عرصه  
اداره  واقعی کشـــور، صورت دیگری از سیرت انقاب 
اسامی را به رخ خواهد کشید و ذخیره  عظیمی برای 
تحول ساختاری و انقابی حوزه فرهنگ خواهد بود 
تا افـــق های انقـــاب اســـامی را در گام دوم انقاب 
اسامی محقق و زمینه ساز و توسعه دهنده سبک 

زندگی و فرهنگ دینی در جامعه باشد. 

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

انقابــی بــودن حتمــًا بایســتی همــراه باشــد بــا 
عقانّیت که شــیوه ی صحیح جمهوری اسامی از 
اّول کار تا امروز این بوده که حرکت انقابی با حرکت 
اندیشــه ورزانه و عقانی همراه باشــد. هّمتتان را 
متمرکز کنید بر اینکه یک بازســازی انقابی و البّته 
عقانی و فکورانه در همه ی عرصه های مدیرّیتی 
ان شــاءاهلل به وجــود بیایــد؛ یعنی حرکت بــر روی 
ریــل انقــاب، در بخشــهای مختلــف مدیرّیتی ای 
که در کشور هســت. در همه ی بخشها؛ بخشهای 
اقتصادی، بخشهای سازندگی، بخشهای مربوط 
بــه سیاســت خارجــی و دیپلماســی، بخشــهای 
خدمت رســانی بــه مــردم، بخشــهای علمــی و 
فرهنگی و غیره؛ در همه ی این بخشــها یک تحّرک 

انقابی باید به وجود بیاید.      ۱4۰۰/۰6/۰6

اگر امام مجتبی� ایـــن صلح را انجـــام نمیداد، 
آن اســـام ارزشـــِی نهضتـــی باقـــی نمی مانـــد و از 
بین میرفـــت؛ چـــون معاویـــه باالخره غلبـــه پیدا 
میکرد؛ چون دســـتگاه تبلیغـــات در اختیار او بود. 
چهره ی او در اســـام، چهره یـــی نبود کـــه نتوانند 
موجه کنند و نشـــان بدهند. اگر امام حســـن� 
صلح نمیکـــرد، تمـــام ارکان خانـــدان پیامبر� 
را از بین می بردند و کســـی را باقی نمیگذاشـــتند 
که حافظ نظام ارزشـــی اصیل اســـام باشد. همه 
چیز بکلی از بیـــن میرفت و ذکر اســـام برمی افتاد 
و نوبت بـــه جریان عاشـــورا هم نمیرســـید. اگر بنا 

بود امـــام مجتبی�، جنـــگ با معاویـــه را ادامه 
بدهد و به شـــهادت خاندان پیامبر منتهی بشود، 
امام حســـین� هم باید در همین ماجرا کشـــته 
میشد، اصحاب برجسته هم باید کشته میشدند، 
»حجربن عدی«ها هم باید کشته میشدند، همه 
باید از بین میرفتند و کســـی که بمانـــد و بتواند از 
فرصتها استفاده بکند و اســـام را در شکل ارزشِی 
خودش باز هـــم حفظ کند، دیگر باقـــی نمی ماند. 
این، حق عظیمی اســـت کـــه امـــام مجتبی� بر 

بقای اسام دارد.      ۱۳6۹/۰۱/۲۲
هفتم صفر، شهادت امام حسن مجتبی � تسلیت باد 

 لزوم بازسازی انقالبی و عقالنی
 در تمامی عرصه های مدیریتی کشور 

صلح امام حسن بقای اسالم را تضمین کرد 

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  آیا می توان از وسائل تکیه، حسینیه و 
هیأت در محل دیگرـ  اعم از حسینیه و هیأت یا 

غیر آنـ  استفاده کرد؟
جـــواب:  تابـــع کیفیـــت وقـــف و قصـــد اهـــدا 
کنندگان است، اگر برای اســـتفاده در هیأت یا 
حسینیه خاص وقف یا اهدا شده است، نباید 

به جای دیگر ببرند.

 حکم استفاده از 
وسایل حسینیه در محل دیگر

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

بنده به عنوان یک روحانی، حقیقتًا از شـــما مجموعه ی کارگردانها انتظار دارم. شـــما باید ارزشـــهای 
دینی و ملـــی را تقویت کنید. وقتی ارزش ملی میگوییم، نباید فورًا ذهن به ســـمت چهارشنبه ســـوری 
بـــرود؛ ارزش ملی یعنی احســـاس اســـتقال یـــک ملـــت؛ اســـتقال فرهنگـــی. در مقابل ایـــن القای 
دویســـت ســـاله ی فرهنگِی غرب، یک ملتـــی بیاید به فرهنـــگ خودش تکیـــه بکند، ایـــن خیلی ارزش 
دارد؛ این را تقویت کنید. حاال گاهی با رفتن به جشـــنواره، ممکن اســـت این تقویت بشـــود، گاهی با 
نرفتن به جشـــنواره این تقویت میشـــود. آنجایی که الزم اســـت نروید، نروید؛ آنجایی که الزم است به 

جشنواره های بین المللی با این نیت بروید.     ۱۳۸5/۳/۲۳

کسانی که واقعًا دلشان برای اسام می تپد و برای 
کشورشـــان، متوجه این باشـــند که پست، میزان 
نیست، مقام میزان نیســـت، اینها چیزی نیستند، 
این مقامات تمام می شود؛ آنی که هست خدمت 
است. آدم متعهد در هرجا باشد، اگر دید خدمتش 
خوب است آن جا، بیشتر دلگرم است. باید هدفش 
این باشد که خدمت بکند، نه هدفش این باشد که 
مقام داشته باشد. انسان هم خودش می تواند 
خودش را بشناسد، هیچ کس بهتر از خود انسان، 
نمی تواند. انســـان خـــودش درک می کند که چی 
دارد می کنـــد و در دلـــش چـــی می گذرد. انســـان 
می فهمد که اگر انتقاد بکند، آیا این انتقاد سازنده 
است یا انتقام است. خودش می فهمد که در این 
پست هســـت، پســـت را دوســـت دارد یا خدمت را 

دوست دارد.      ۱۳64/6/۱۲

اّولین مســـئله این اســـت که ما در داخـــل، کاالی 
باکیفّیت باید تولید کنیم تا مشتری داشته باشد، تا 
فروش برود. موانع تولید کاالی باکیفّیت چیست، 
بعد چگونگِی بازاریابی؛ چه کار کنیم که بتوانیم هم 
در داخل و هم در خـــارج، بازار برای این محصوالت 
پیـــدا کنیـــم. مقولـــه ی داخلـــی همـــان مقوله ی 
ذهنی و فرهنگی اســـت، یعنی در بخشهای علوِم 
جامعه شناختی و روان شناختِی دانشگاه، بررسی 
ت اینکه قشـــرهایی از مردم نسبت 

ّ
بشـــود که عل

به کاالی خارجی رغبت بیشـــتری دارنـــد و به کاالی 
داخلی کمتر چیســـت و راه عاجش چیست ؛ اینها 
بررسی علمی الزم دارد؛ واقعًا میتوان یک راه هایی 

را پیدا کرد.     ۱۳۹۷/۳/۲۰

معنای ســــازگاری چیســــت؟ آیا معنایش این است که 
زن ببیند این مرد، درســــت ایده آل اوست تا با او سازگار 
باشــــد؟ یا مرد ببیند کــــه این زن، همــــان فرد مطلوب 
عالی اســــت، تا با او ســــازگاری داشته باشــــد؟ معنای 
سازگاری این است؟ نه! اگر ســــازگاری این باشد که این 
خودش به طور طبیعی انجام می گیرد و اراده ی شما را 
نمی خواهد. اینکه می گویند شما سازگار باشید، یعنی 
شــــما با هر وضعیتی که هســــت و پیش آمده بسازید. 
معنای سازگاری این اســــت. یعنی چیزهایی در زندگی 
پیش می آید. آیا باید این جا از هم سرد شوند و بگویند: 
این مرد یا این زن دیگر به درد من نمی خورد؟! نه! شما 
باید خودتان را با این مسأله تطبیق دهید. اگر چنانچه 
قابل اصاح اســــت، اصاحــــش کنید و اگــــر دیدید نه، 
کاری اش نمی شود کرد، خب با او بسازید.      ۱۳۷۹/۱/۱6

کارگردانان به تقویت ارزش های دینی و ملی کمک کنند 

 هـــدف
 انسان متعهد 

خدمــت اســت 

رفع موانع تولید و مصرف کاالی 
ایرانی نیاز به بررسی علمی دارد 

ل در شرایط غیرایده آ
سازگاری زوجین معنا پیدا می کند
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