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»خط حزب ا...«اهمیت بصیـرت تاریخِی جوانان انقالبی را»خط حزب ا...«اهمیت بصیـرت تاریخِی جوانان انقالبی را
در بیانات رهبر انقالب بررسی می کنددر بیانات رهبر انقالب بررسی می کند

بخوبخو  اا  نیدنید یخ   یخر تاتا  ر

بازخوانیخطبههاینمازجمعهحضرتآیتاهللخامنهای؛

طلسم اسرائیل خواهد شکست...

خطبه های انقالب      |    3  

از این موضوع رنج می برم... سخن
این جمالت رهبر انقالب را با دقت بخوانید:هفتـه

تحریف  اغواگری،  و  فریب  راههای  از  »یکی 
کار  این  متأسفانه  امروز  که  است  تاریخ 
به وفور صورت میگیرد... من از این که میبینم جوانان ما 
از این قضایا بی اّطالعند، رنج میبرم.« ۸۰/۸/۲۰ »یکی از 
چیزهایی که بنده نگران آن هستم، این است که این نسل 
جواِن بالنده ی ما که بحمداهلل، هم آگاه و با بصیرت است، 
هم دارای انگیزه است، آماده به کار است، وسط میدان 
این  را،  مهم  حوادث  این  بتدریج  است،  انقالبی  است، 

عبرتهای بزرگ دوران معاصر را از یاد ببرد.«  94/۶/1۸

ایــن عبــارات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یــک نگرانــِی مهــم 
ایشــان را پیــش روی مــا قــرار می دهــد: ناآگاهــی از تاریــخ 
و درس و عبرت هــای آن. رهبــر انقــالب یکــی از مهم تریــن 
نیازهــای حرکــت انقالبِی صحیــح و عمیــق را کســِب »آگاهی 
و بصیــرت تاریخــی« می داننــد. امــا ایــن دغدغــه ی ایشــان 
از کجــا نشــأت گرفتــه و ضــرورت ایــن مســئله چیســت؟ برای 
دســت یابی بــه ایــن بصیــرت تاریخــی، حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای چــه راهکارهایــی را خصوصــا بــرای »جوانــان 

انقالبــی« مطــرح کرده انــد؟

ادامهدرصفحه۲

گزیده  دیدار  

پرهیز از »اختالف« و 
»اعتماد به دشمن«

تازهترینتوصیههایمهمرهبرانقالبخطاببه
مردمومسئولیندردیداردستاندرکارانمراسم

سالگردشهادتحاجقاسمسلیمانی:

ت عزیزمان میخواهم 
ّ
به مسئولین کشور و مل

بشوند...  قوی  کنند  سعی  بکنم  توصیه 
قوی  علم  در  هم  بشوید،  قوی  اقتصاد  در 
بشوید، هم در فّناوری باید قوی بشوید، هم 
در دفاع نظامی باید قوی بشوید؛ باید قوی 
بشوید. تا قوی نشوید، دشمنها به شما طمع 
خواهند کرد... ثانیًا به دشمن اعتماد نکنید؛ 
این توصیه ی قطعی من است... دیدید که 
آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه 
کرد. ]البّته[ این فقط مال ترامپ نیست که 
حاال مثًال فرض کنید چون ترامپ رفت، بگویند 
تمام شد؛ نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی 
ت ایران بدی کرد و سه کشور اروپایی 

ّ
کرد، با مل

ی 
ّ
هم همین جور... توصیه ی سّوم: اّتحاد مل

را حفظ کنید... مسئولین کشور مراقب باشند 
که این اّتحاد را زیاد کنند. سه قّوه با همدیگر 
کار کنند و هم افزایی کنند؛ مخصوصًا رؤسای 
سه قّوه... خب، مذاکره. اختالفاتی وجود دارد، 
یا ممکن است وجود داشته باشد؛ با مذاکره 
این اختالفات را حل کنید. مگر شما نمیگویید 
با دنیا مذاکره کنیم؛ خیلی خب، چطور با دنیا 
میشود مذاکره کرد، با عنصر داخلی نمیشود 
حل  کنید،  مذاکره  بروید  خب  کرد؟  مذاکره 
این روزها  آدم  از حرفهایی که  کنید. بعضی 
است،  اختالف افکنی  حرفهای  می شنود، 
حرفهای وحدت آفرین نیست. مطلب چهارم و 
آخر؛ من قبًال هم گفته ام، حاال هم تکرار میکنم: 
رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی  کردن 
تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟ ما که 
نمیتوانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن 
باید رفع تحریم کند اّما خودمان میتوانیم این 
تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقّدم 

است.  99/9/۲۶

ــا و  ــز عظیــم و حقیقــت شــگفت آوری اســت. مــا چــون بــه مشــاهده شــهدا عــادت کرده ایــم و گذشــتها و ایثارهــا و عظمتهــا و وصای شــهید، چی
راهــی کــه آنهــا را بــه شــهادت رســاند، زیــاد دیده ایــم، عظمــت ایــن حقیقــت نورانــی و بهشــتی برایمــان مخفــی میمانــد؛ مثــل عظمــت خورشــید 

و آفتــاب کــه از شــّدت ظهــور، بــرای کســانی کــه دائــم در آفتابنــد، مخفــی میمانــد.   7۶/۲/17
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گزیده بیانات

۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

ادامهازصفحهیک

شرح حال ما، در صحنه ای دیگر
در نــگاه رهبــر انقــالب فهــِم تاریخــی از موضوعــات و 
پدیده هــا یــک امــر ُبنیادیــن و کلیــدی اســت: »مــا دربــاره 
هــر پدیــده ای کــه ســخن میگوییــم و قضــاوت میکنیــم، 
بایــد بــه تاریــخ آن پدیــده نــگاه کنیــم.«  75/۲/13
در  را  عبرت هــا«  و  »درس هــا  تاریخــی  فهــم  چراکــه 
اختیارمــان قــرار می دهــد: »میخواهیــم از راه شــناختن 
تاریــخ خــود، گذشــته ی خــود و برجســتگان ایــن تاریــخ، 
خود را درســت بشناســیم؛ امروزمــان را درســت بفهمیم 
و راه فردامــان را تشــخیص بدهیــم و باز کنیم... گذشــته 
ــی  ــه ی عبرت ــت؛ مای ــه ای اس ــیله و آئین ــک وس ــا ی ــرای م ب

اســت تــا راه آینده مــان را همــوار کنیــم.«  ۸7/۲/19
بــا ایــن نــگاه »تاریــخ یعنــی شــرح حــال مــا، در صحنــه ای 
دیگــر... تاریــخ یعنــی مــن و شــما؛ یعنــی همینهایــی 
ــخ  ــرِح تاری ــا ش ــر م ــس، اگ ــتیم. پ ــا هس ــروز این ج ــه ام ک
را میگوییــم، هــر کداممــان بایــد نــگاه کنیــم و ببینیــم در 
کــدام قســمِت داســتان قــرار گرفته ایــم. بعــد ببینیــم 
کســی کــه مثــل مــا در ایــن قســمت قــرار گرفتــه بــود، 
آن روز چگونــه عمــل کــرد کــه ضربــه خــورد؟ مواظــب 

باشــیم آن طــور عمــل نکنیــم.«  75/3/۲۰
اگر با نگاِه درس آموزی و عبرت گیری از تاریخ به سراغ آن 
برویم آنگاه به فهم جبهه بندی ها نیز دست می یابیم: »از 
تاریخ بسیار درسها میشود آموخت و بسیار تجربه ها 
میشود به دست آورد... روشهای زندگی عوض میشود؛ 
اما پایه های اصلی زندگی بشر و جبهه بندیهای اصلی 

بشر، تغییری پیدا نمیکند.« 79/۲/1
چنیــن نگاهــی در منظومــه ی فکــری رهبــر انقــالب 
ریشــه در یــک »آمــوزه ی قرآنــی« دارد: »قــرآن کــه صــادق 
ق اســت، مــا را بــه عبــرت گرفتــن از تاریــخ دعــوت  مصــِدّ

75/3/۲۰ میکنــد.« 

چند پیشنهاد کاربردی برای مطالعات تاریخی
1-مطالعه»تاریِخدویستسالاخیرایران«

بســیار مهــم اســت کــه »جــوان مومــن انقالبــی« بدانــد 
امــروز در چــه نقطــه ای از تاریخ ایســتاده اســت و ُکنش و 
واکنش هــای او در کــدام چارچــوِب کالن معنــا می یابــد: 
دانســت  نخواهیــم  بوده ایــم،  چگونــه  ندانیــم  »تــا 
کــه امــروز چــه در اختیــار داریــم.«  73/3/11انقــالب 
اســالمی پدیــده ای برخــوردار از یــک عقبــه ی تاریخــی 
اســت. فهــم ایــن ُعمــق تاریخــی به خصــوص بــرای 
ــرت  ــگاه، حض ــن ن ــا ای ــت. ب ــب اس ــی واج ــان انقالب جوان
آیــت اهلل خامنــه ای بــر مطالعــه ی تاریــخ »دویســت 
ســال اخیــر ایــران« تأکیــد ویــژه ای دارنــد: »مــن همــه 
دغدغــه ام ایــن اســت کــه جــوان انقالبــی امــروز، ندانــد 
ــران مشــغول چنیــن  مابعــد از چــه دورانــی، امــروز در ای
ــاه،  ــن صدوپنج ــه ای ــتیم. تاریخچ ــی هس ــت عظیم حرک
ــن  ــه ای ــار ب ــط قاج ــر - از دوران اواس ــال اخی ــت س دویس
طــرف؛ از دوران جنگهــای ایــران و روس بــه ایــن طــرف - را 

 71/5/۲1 بخوانیــد.« 
ــه ی  ــه مطالع ــان را ب ــخص جوان ــورت مش ــان به ص ایش
پهلــوی«  دوران  »تاریــخ  و  مشــروطیت«  »نهضــت 
توصیــه کرده انــد: »نســل امــروز بایــد از تاریــخ کشــورش 
ــروطیت  ــان مش ــوص از زم ــد؛ بخص ــته باش ــالع داش اّط
ــما  ــور ش ــه کش ــد ک ــد بدانی ــد... بای ــرف را بدان ــن ط ــه ای ب
بایــد  در چــه موقعیتــی قــرار داشــته و دارد. شــما 
ــروز  ــل ام ــد. نس ــته را بدانی ــم گذش ــخ رژی ــوص تاری بخص

ــه ایــن  مــا درســت نمیدانــد کــه انقــالب اســالمی چگون
کشــور را از چنــگال آن رژیــم خــالص کــرده اســت... شــما 
بایــد تاریــخ کودتــای رضاخــان در اســفند ۱۲۹۹، بعــد 
رســیدنش بــه ســلطنت در ۱۳۰۳، بعــد جانشــین شــدن 

79/1۲/۲۲ محمدرضــا را بدانیــد.« 
توصیــه ی کلیــدی ایشــان بــه جوانــان ایــن اســت کــه 
»تجربــه ی انقــالب را، یعنــی عینیــت ایــن نظریــه را در 
ــد.«   ــالب را بدانی ــخ انق ــد؛ تاری ــالها بدانی ــن س ــول ای ط

9۲ /3 /۶

۲-مطالعه»تاریِخانقالبهایدنیا«
در کنــار ایــن مــوارد، مطالعــه ی »تاریــخ انقالب هــای 
دنیــا« و مقایســه ی تطبیقــی ایــن انقالب هــا بــا انقــالب 
اســالمی یکــی دیگــر از توصیه هــای حضــرت آیــت اهلل 
مــا،  جوانــان  اغلــب  »متأّســفانه،  اســت:  خامنــه ای 
اصــًال از انقالبهــای دیگــر خبــر ندارنــد. مــن گاهــی از ایــن 
ــالب  ــد انق ــًال نمیدانن ــورم. اص ــه میخ ــًا غّص ــت، واقع باب
ــالب  ــن انق ــه بزرگتری ــابق ک ــوروی س ــتی ش سوسیالیس
زمــان معاصــر تــا قبــل از انقــالب اســالمی بــود و ایــن 
همــه هیاهــو در دنیــا داشــت، در مقایســه بــا انقــالب 
مــا، از چــه ظواهــر ناخوشــایندی برخــوردار بــود.«  

73 /4 /۲۲

3-مطالعه»تاریِخاستعمارونفوذ«
دخالت هــای  و  نفــوذ  اســتعمار،  تاریــِخ  مطالعــه ی 
قدرت هــای مســتکبر نیــز یکــی دیگــر از توصیه هــای 
ــتعمار  ــخ دوره ی اس ــت: »تاری ــالب اس ــر انق ــدی رهب کلی
را  آدمهــا  فقــط  ]غربی هــا[  اینکــه  نــه  بخوانیــد...  را 
بُکشــند؛ در دور نگهداشــتن ملتهــای تحــت اســتعماِر 
خودشــان از عرصــه ی پیشــرفت و امــکان پیشــرفت در 
همه ی زمینه هــا هــم تــالش زیــادی کردنــد.« 9۰/5/19
ایشــان در ایــن زمینــه به صــورت مشــخص »مطالعــه ی 
اســناد النــه ی جاسوســی« را پیشــنهاد کرده انــد: »مــن 
نمی دانــم شــما جوان هــا ایــن کتاب هــای اســناد النــه ی 
جاسوســی را خوانده ایــد، می خوانیــد یــا نــه؛ خواندنــی 

۸7/۸/۸ اســت، خواندنــی اســت.«
البتــه نکتــه ی بســیار مهــم در مطالعــه ی تاریــخ ایــن 
اســت کــه بایــد تاریــخ را از مجــراِی منابــع مطمئــن و 
ســالم و صحیــح خوانــد؛ چراکــه جریانــات منحــرف و 
آنــان کــه بــا اصــِل حرکــت دینــی و انقالبــی در ایــن کشــور 
تاریخ نــگاری  عرصــه ی  در  نیــز  داشــته اند  دشــمنی 

بســیار فعــال بــوده و هســتند.

جوانان انقالبی و »تشخیِص وظیفه«
کالم آخــر اینکــه اگــر چنانچــه بــه چنیــن بصیرتــی دســت 
پیــدا کنیــم نقــش و وظیفــه ی خــود نســبت بــه مســائل 
و رخدادهــا را نیــز کامــال درک خواهیــم کــرد. به عنــوان 
مثــال، امــروز یکــی از مســائل جــدی کشــور »عــدم 
اعتمــاد بــه دشــمن« اســت. موضوعی کــه رهبــر انقالب 
در دیــدار اخیر خطــاب به مســئولین کشــور به آن اشــاره 
کردنــد: »بــه دشــمن اعتمــاد نکنیــد... دشــمنی ها 
را از یــاد نبریــد. دشــمنی کردنــد. دیدیــد کــه آمریــکای 
ترامــپ و آمریــکای اوبامــا بــا شــما چــه کــرد.«  99/9/۲۶
ــه  ــب و نهادین ــی را کس ــرت تاریخ ــن بصی ــه ای ــر چنانچ اگ
کنیــم آنــگاه بــا به کارگیــری »درس هــا و عبرت هــا« و 
»تجربیــات تاریخــی« صحیح تریــن برخــورد و بهتریــن 
مســائل  و  پدیده هــا  در  را  تصمیم  گیــری  و  انتخــاب 

خواهیــم داشــت و خطاهــا تکــرار نمی شــوند.

سخن هفته

منطقه ی غرب آسیا در چند دهه ی گذشته شاهد جنایات و 
اقدامات تروریستِی گوناگونی از طرف رژیم غاصب صهیونیستی 
و دولت آمریکا بوده است. نمونه  ی اخیر این جنایت گری ها تروِر 
ناجوانمردانه ی دانشمند برجسته ی هسته ای و دفاعی ایران 

اسالمی »شهیدفخریزاده« بود.
»خـط حـزب ا...« در اطالع نگاشـت زیر برخـی مصادیق »تروریسـم 
دولتـی آمریـکا و اسـرائیل« در ایـن منطقـه را براسـاس بیانـات 

رهبـر انقـالب مـرور کـرده اسـت:

شتــار و جنایت 
ُ
اشغـــال، ک

ــاز  ــه در آغ ــطین[ ک ــور فلس ــزرگ ]کش ــب ب غص
بــا کشــتارهای جمعــِی مــردم بی دفــاع در شــهرها و روســتاها و 
رانــدن مــردم از خانــه و کاشــانه ی خــود بــه کشــورهای هم مــرز 
همــراه بــود، در طــول بیــش از شــش دهــه همچنــان بــا همیــن 
ــران  ــه دارد... س ــم ادام ــروز ه ــت و ام ــه اس ــه یافت ــا ادام جنایته
سیاســی و نظامــی رژیــم غاصــب صهیونیســت، در ایــن مــدت از 
هیــچ جنایتــی پرهیــز نکرده انــد؛ از کشــتار مــردم و ویــران کــردن 
ع آنــان و دســتگیری و شــکنجه ی مــردان و  خانه هــا و مــزار
زنــان و حّتــی کــودکان آنــان، تــا تحقیــر و توهیــن بــه کرامــت ایــن 

ملــت.  91/۶/9

۱

نگاهــیگذرابهســیاههجنایــاِتدولــتآمریــکاورژیمغاصب
صهیونیستیدرغربآسیا؛

یـستــــــی ور دولـــِت تــر
یســـــمِِ دولـتـــــی ور تــر

حافظه ی تاریخی ملت های منطقه ی ما هرگز 
چگونه  استعمارگر  دولت های  که  کرد  نخواهد  فراموش 
برای غصب فلسطین و فراری دادن ملت مظلوم آن از خانه 
آژانس  مانند  جّراری  تروریستی  گروه های  خود،  کاشانه ی  و 
را  دیگر  مشابه  گروه  ده  از  بیش  و  صهیونیزم  بین المللی 
سازماندهی کردند و فاجعه ی دیریاسین و نظائر آن را پدید 
آوردند. رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش خود تا امروز نیز علنًا 
به رفتارهای تروریستی در درون و بیرون فلسطین ادامه داده و 

بیشرمانه آنها را اعالم هم کرده است.   9۰/4/3

2
 تاریخچه  تروریسم دولتِی اسرائیل

پشتیبانی  در  غرب[  دوگانه ی  ]برخورد 
مردم  میشود.  دیده  ]هم[  اسرائیل  دولتی  تروریسم  از 
ستمدیده ی فلسطین بیش از شصت سال است که بدترین 
خشونتی  نوع  چه  امروزه  میکنند...  تجربه  را  تروریسم  نوع 
رژیم  شهرک سازی های  با  قساوت  شّدت  نظر  از  میتوان  را 
صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز به طور 
ر مورد سرزنش مّتحدان پرنفوذ خود و یا الاقل 

ّ
جّدی و مؤث

 بین المللی قرار گیرد، هر روز خانه ی 
ّ

نهادهای بظاهر مستقل
میکند،  نابود  را  مزارعشان  و  باغها  و  ویران  را  فلسطینیان 
بی آنکه حّتی فرصت انتقال اسباب زندگی یا مجال جمع آوری 

محصول کشاورزی را به آنان بدهد ؟ 94/9/۸

۳
شهرک سازی هاِی تروریستی



جنایت گرِی صهیونیستی 
پشتیبــانِی آمریکــایــــی

این دولـت جعلـی جنایتـکار صهیونیسـتی کـه غاصب 
فلسـطین اسـت، ده ها سـال اسـت که مورد حمایت 
آمریـکا اسـت؛ مـردم را میُکشـد، خانه هـا را خـراب 
میکنـد، ظلـم میکنـد، جوانهـا را، زنهـا را، مردهـا را، 
کودکان را بـه زنـدان و حبس میکشـاند؛ بـه بیروت 
حملـه کردنـد، صبـرا و شـتیال را نابـود کردنـد، چـه، 

چه؛ همه مـورد حمایـت آمریکا اسـت. اینهـا در سـیاهه ی اعمال 
آمریـکا ثبـت اسـت. 9۲/11/۲۸آیـا کشـتن زن و کـودک و جـوان و خـراب کـردن خانه هـای 

ِگلی فلسـطینیان با بولدوزر، دفاع از خود اسـت؟!... ]صهیونیسـتها[ پشتشـان بـه حمایتهای 
بی منطق امریکا گرم اسـت، لذا این همـه جنایت می کنند. بنابرایـن امریکا در همـه ی جنایاتی 
که امروز در فلسـطین اّتفاق می افتد، شـریک جـرم اسـت.  ۸1/1/1۶

آمریـکا)!(  راسـتگوی  و  صـادق  سیاسـتمداران  حضـرات 
به خاطـر  را  ایـران  و  تروریسـت  میگوینـد  را  لبنـان[  ]مقاومـت 
حمایـت از اینهـا میگوینـد مدافـع تروریسـم! مدافـع تروریسـم، 
می اندازیـد،  راه  داعـش  کـه  هسـتید  شـما  هسـتید.  شـما 
شـما هسـتید کـه تروریسـت تربیـت میکنیـد، شـما هسـتید 
کـه صهیونیسـت های خبیـث و تروریسـت را زیـر بـال خودتـان 
نگـه میداریـد، شـما مدافـع تروریسـت ]هسـتید[؛ شـما بایـد 
محاکمـه بشـوید به عنـوان حمایـت و کمـک بـه تروریسـت. 
همین مسـئله در مورد یمـن هسـت، در مورد بحرین هسـت، 

در مـورد کشـورهای دیگـر ]هـم [ هسـت.  94/4/۲7

رژیـم ایـاالت متحـده ی امریـکا در چند دهـه ی اخیر، سـیاهه ی 
باالبلنـدی از رفتارهـای تروریسـتی و نیـز پشـتیبانی مالـی و 
تسـلیحاتی از تروریسـت های سـازمان یافته در کشـورهای 
ایـن منطقـه ]غـرب آسـیا[ پدیـد آورده اسـت. حمـالت مرگبار 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین بـه خانوارهـای بی دفـاع در 
روسـتاها و مناطـق محـروم در افغانسـتان و پاکسـتان کـه 
بارها جشـن عروسـی آنهـا را به عـزا مبّدل کـرده اسـت، جنایات 
بلک واتر در عراق و کشـتار شـهروندان و نخبگان عراقـی، کمک به گروه هـای بمب گـذار در ایران 
و عـراق و پاکسـتان، تـرور دانشـمندان هسـته ای در ایـران با همـکاری موسـاد، سـرنگون کردن 
هواپیمـای مسـافری ایـران در خلیج فـارس و کشـتن حدود سـیصد کـودک و مـرد و زن مسـافر 

و... گوشـه هایی از ایـن سـیاهه ی ننگیـن و فراموش نشـدنی اسـت.  9۰/4/3

4

منطِق آمریکایی
دولت غاصب صهیونیستی رسمًا تصویب کرد که باید عناصری از فلسطینیها 
را  آوردند - ترور هم کردند؛ ماشین شان  را  ترور شوند - حّتی اسم ترور 
منفجر کردند و افراد متعّددی را کشتند؛ اما هیچکدام از اینها مصداق تروریسم نیست؛ ولی 
مردم فلسطین که برای دفاع از سرزمین و استنقاذ حّقِ پامال شده خودشان قیام میکنند... 
تروریستند! منطق آمریکاییها این است. این منطِق غلطی است و دنیا آن را قبول نمیکند... ما 
دولت امریکا را در مبارزه با تروریسم، صادق نمیدانیم. آنها صداقت ندارند و راست نمیگویند؛ 

اهداف دیگری دارند.  ۸۰/7/4

۷

تربیِت تروریست ها و 
۵کمک به آنها

از حمله به جشن عروسی تا 
۶تروِر دانشمندان هسته ای

3         سـال ششـم،  شـماره ۲۶۷                 هفتـه اول دی 99      

۱۷ مرداد ۵۹ حضرت آیت اهلل خامنه ای در نماز جمعه ی تهران از جمله 
به  نسبت  اسالمی  جمهوری  مواضع  و  »قدس  موضوِع  درباره ی 
مسئله ی فلسطین« صحبت کردند. در ادامه بخشی از این سخنان را 

می خوانیم:
شما  به  دراین باره  من  است؟  چگونه  قدس  و  فلسطین  آینده ى 
طلسم  یک  که  همچنانی  بداند  ایران  ت 

ّ
مل تا  بدهم  آگاهی  مقدارى 

شکست ناپذیر را در این منطقه شکست، یعنی حکومت جّبار و غاصب 
پهلوى را توانست در منطقه شکست بدهد، همچنین این طلسم دّوم 
را که به صورت یک قدرت افسانه اى درآمده است، انقالب ما خواهد 
شکست و از بین خواهد برد. این را باید ما از وعده ى خدا بیاموزیم... 
هر اّمتی که با َصالح، با سالح حّق و حقیقت و عدالت طلبی حاضر شود 
راه طبیعی سّنتهاى تاریخ را بپیماید، خدا به او کمک خواهد کرد، اّما 
تی که فساد کند، بر مستضعفین طغیان کند، ارزشهاى انسانی را 

ّ
هر مل

ت محکوم به فنا و نابودى است.  59/5/17
ّ
ندیده بگیرد، آن مل

بازخوانیخطبههاینمازجمعهحضرتآیتاهللخامنهای؛

طلسم اسرائیل خواهد شکست...

خطبه های انقالب  

برای تأمین آینده احتیـاج داریم به صبر و ثبات؛ بایسـتی گاممـان را محکم 
قداَمنـا؛)۱(... صبـر 

َ
ـت أ ّبِ

َ
مِرنـا َو ث

َ
نا فـی أ

َ
نـا ُذنوَبنـا َو ِإسـراف

َ
َنـا اغِفـر ل کنیـم؛ َرّبَ

و ثبـات قـدم الزم اسـت؛ کـه البّتـه مـردم هـم خوشـبختانه مـردم صبـوری 
هسـتند؛ ما این را تجربه کرده ایم، میدانیـم که به خاطر ایمـان مذهبی ای 
کـه دارنـد، بـه خاطـر اعتمـادی کـه بـه نظـام و کشـور و جمهـوری اسـالمی 
دارنـد، ثبـات مـردم انصافـًا ثبـات خوبـی اسـت؛ مسـئولین هـم بایـد بـا کار 
جهادی، صبـر و ثبات خودشـان را نشـان بدهند؛ یعنـی کار جهـادی به نظر 
مـن بسـیار الزم اسـت؛ تردیـد، نگرانـی، آیـا میشـود، آیـا نمیشـود، بکنیـم، 

نکنیم، اینهـا خیلـی مضـر اسـت.  99/5/1۰
1(سورهآلعمران،آیه147

برای تأمین آینده احتیاج به صبر و 
ثبات  قدم داریم

به رسم آیه ها   

فضـای جامعـه را فضـای بـرادری، مهربانـی، حسـن ظـن قـرار بدهیـم. من 
هیچ موافق نیسـتم بـا اینکه فضـای جامعـه را فضـای سـوءظن و فضای 
بدگمانـی قـرار بدهیـم. ایـن عـادات را از خودمـان بایـد دور کنیـم. اینکـه 
متأسـفانه بـاب شـده کـه روزنامـه و رسـانه و دسـتگاه                های گوناگـون 
ارتباطی - کـه امروز روزبه                روز هم بیشـتر و گسـترده                تر و پیچیده                تر میشـود 
- روشـی را در پیـش گرفته                انـد بـرای متهـم کـردن یکدیگـر، این چیـز خوبی 
نیسـت؛ این چیـز خوبـی نیسـت، دل مـا را تاریـک میکنـد، فضـای زندگی ما 
را ظلمانـی میکنـد. هیـچ منافـات نـدارد کـه گنهکار تـاوان گنـاه خـودش را 
ببینـد، امـا فضـا، فضـای اشـاعه                ی گنـاه نباشـد؛ تهمـت زدن، دیگـران را 
متهم کـردن بـه شـایعات، بـه خیـاالت... دسـتگاه                های اجرائی بایـد مجرم 
را تعقیـب کننـد، دسـتگاه                های قضائـی بایـد مجـرم را محکـوم و مجـازات 
کننـد؛ بـا همـان روشـی کـه ثابـت میشـود و در قوانیـن اسـالمی و قوانین 
عرفی ما هسـت و هیچ هـم در ایـن زمینه نبایـد کوتـاه بیایند؛ امـا مجازات 
مجرم کـه از طـرق قانونی جرم او ثابت شـده اسـت، غیـر از این اسـت که به 
گمان، بـه خیال، بـه تهمت، یکـی را متهـم کنیم، بدنـام کنیم، تـوی جامعه 

دهـن بـه دهـن بگردانیـم.   ۸۸/۶/۲9

لمانی می کند
ُ

»اتهام زنی«فضای زندگی را ظ

درس اخالق  
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مسأله ى احساسات جنسی در میان جوانان 
یک دغدغه است که تشکیل زودهنگام خانواده 
می تواند این دغدغه را برطرف کند. من درباره ى 
از  اگر  که  است  این  اعتقادم  جوانان  ازدواج 
تشریفات و زیاده رویهاى مربوط به ازدواج - که 
متأسفانه امروز در میان مردم ما به آن دامن 
زده می شود - اجتناب شود، جوانان می توانند 
سن   کنند.  ازدواج  خود  جوانی  نیاز  هنگام  در 
خانواده  تشکیل  براى  که  است  سنی  جوانی، 
بسیار مناسب است. متأسفانه تقلید کورکورانه 
این  بعضا  گذشته  دوران  از  غربی،  فرهنگ  از 
به  ایرانی  را در میان خانواده هاى  عادت غلط 
سن   باید  می کنند  فکر  که  است  آورده  وجود 
ازدواج به تأخیر بیفتد و دیرهنگام ازدواج کنند؛ 
در حالی که در اسالم این طور نیست.  79/۸/۲۶

از آغاِز جوانی...

خانواده ایرانی  

سوال: خرید و فروش سهام  در بورس جمهوری 
اسالمی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جـواب: به طـور کلی فعالیـت در بـورس جمهوری 
اسـالمی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشـکال 
نـدارد و در  بورس های  خـارج از ایـران، اگر با رعایت 
مقـررات مربوطـه و طبـق موازیـن شـرعی باشـد  
نباشـد، سـهام شـرکت های دارای  ربـوی  )مثـال 
فعالیـت حـرام ماننـد شـراب و خـوک نباشـد(، 

اشـکال نـدارد.

احکام  

ُحکم  خرید و فروش سهام در 
بورس ایران و خارج از کشور

گفتمان اصلی دولت اسالمی خدمت ]به خلق[ 
است؛ اصًال فلسفه ی وجود ما جز این نیست؛ ما 
آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید 
ما را از این وظیفه غافل کند. البّته ما هر کداممان 
دلبستگیهایی داریم، سلیقه هایی داریم؛ در زمینه ی 
سیاسی، در زمینه ی مسائل اجتماعی، دوستیهایی 
داریم، دشمنیهایی داریم، اینها همه حاشیه است؛ 
این  بگذاریم  نباید  خدمت؛  از  است  عبارت  متن 
حواشی بر روی این متن اثر بگذارد. و یک نکته ای که 
در این زمینه ی خدمت هست، این است که وقت 
خدمت،  زمینه ی  در  اینکه  دّوم  است...  محدود 
کار را باید جهادی کرد... کار جهادی یعنی از موانع 
عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمانها را 
فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق 

به کار؛ این کار جهادی است.  9۲/۶/۶

گفتماِن اصلی دولِت اسالمی

دولت جوان انقالبی  

زینــب کبــری )ســالم ا... علیهــا( ناگهــان در مقابــل 
یــک تکلیــِف بــزرِگ آنــی و خطرنــاک قــرار گرفــت کــه 
آن عبــارت بــود از رفتــن بــه ســمت کربــال. همــه 
چیــز تحت الّشــعاع ایــن قضیــه قــرار گرفــت... در 
حالــی کــه زینــب کبــری )ســالم ا... علیهــا(، رهبــر 
ایــن حرکــت هــم نبــود. امــا رهبــر آن حرکــت از او 
ــد و شــرط، اطاعــت کــرد:  خواســت و او هــم بی قی
تصمیــم گرفــت، بــه راه افتــاد، و همــه چیــز -حّتــی 
خانــواده - را رهــا کــرد. عجیــب این اســت! حضرت 
زینــب، خانــه و شــوهر و زندگی و همــه چیــز را برای 
ــات  ــه حی ــه ک ــزرگ و فداکاران ــف ب ــن تکلی ــام ای انج
اســالم بــه آن وابســته بــود و بایســتی انجــام 
می گرفــت، رهــا کــرد. ایــن هــا، آن شــاخص های 

74/7/1۲ برجســته اند.  

بهمناسبِتسالروزوالدتحضرتزینب)س(؛

همه چیز فداِی انجام تکلیف

شخصیت  

درس  یـک  تاریـخ 
بـرای  اسـت  عبـرت 
کـه  وقتـی  شـما  مـا. 
تاریـخ مشـروطیت را 
می بینیـد  بخوانیـد 
کـه در مشـروطه بعـد از اینکـه ابتـدا پیـش رفـت، 
دسـت هایی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه 
تقسـیم بندی کـرد... یک دسـته بر ضد مشـروطه 
صحبت می کردند، یک دسـته بـر ضد اسـتبداد... 
و این یک نقشـه ای بـود که نقشـه هم تأثیر کـرد و 
نگذاشـت کـه مشـروطه بـه آن طـوری کـه علمـاء 
بـزرگ طرحش را ریختـه بودند، عملی بشـود... ما 
باید از ایـن تاریخ عبرت بگیریم کـه مبـادا... خدای 
نخواسـته آن امـری کـه در مشـروطه اتفـاق افتاد 

در ایـران اتفـاق بیفتـد. ۶۲/7/1۲

کالم امام  

از »تاریِخ مشروطه« عبرت بگیرید

دیدارباپرستارانوکارکنانبیمارستانبقیةاهلل)عج(|۶اردیبهشت13۶5

عکس نوشت  

اگـر دشـمن در مـا وحـدت را مشـاهده کنـد، در مـا 
احسـاِس قـدرت را ببینـد -کـه مـا احسـاس قـدرت 
میکنیم- در مـا عـزم راسـخ را ببیند، عقب می نشـیند. 
ـت ایـران و جوانهـای مؤمـن 

ّ
دشـمن اگـر ببینـد کـه مل

ایرانـی احسـاس حضـور میکننـد، احسـاس وظیفـه 
میکنند و قدرتمندانه در وسط ِمیدانند، عقب نشینی 
خواهد کرد؛ اّما اگر احسـاس کنند که ضعف هسـت... 

تشـویق میشـوند بـه اینکـه شـّدت عمـل خودشـان 
را زیـاد کننـد. ایـن را همـه توّجـه داشـته باشـند، هـم 
مسئولین کشـور، هم آحاد مردم و بخصوص جوانان 
عزیـز، مـا بایسـتی بـه دشـمن پیـام قـدرت بدهیـم، نـه 
پیـام ضعـف؛ در حرف مـا، در رفتـار مـا، در منـش زندگی 
مـا، دشـمن بایـد احسـاس کنـد بـا یـک مجموعـه ی 

مقتـدر مواجـه و روبـه رو اسـت.     97/7/1۲

به دشمن »پیاِم قدرت« بدهید

حزب ا... این است  

برای حفظ سالمتی در جامعه، اهمیت پرستاری در طراز اول قرار دارد؛ یعنی اگر بهترین پزشکان و جراحان کار 
خودشان را با بیمار به بهترین وجه انجام دهند، اما از آن بیمار پرستاری نشود، به طور غالب، کار آن پزشک یا 
جراِح عالیقدر بی فایده خواهد بود. نقش پرستاری و بیمارداری در حفظ سالمت و بازگشت سالمت بیمار، 
نقش درجه ی اول است؛ معادل است با نقش یک پزشک ماهر. بسیاری از این نکته غفلت دارند؛ لذا آن وزن و 

ارزشی که باید برای پرستار در نظر گرفته شود، از ذهن آنها مغفول می ماند و به آن توجه نمی کنند.  ۸3/4/3

بهمناسبتروزپرستار:

نقش درجه اول پرستاران 


