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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

دلها را بر روی زره ها پوشیدند و به استقبال خطر رفتند؛ عاشقانه وارد میدان شدند و جان گرامی و عزیزشان در 
مقابل آن آرمانها در نظرشان کوچک شد. با چنین عزمی و  اقتدار معنوی و روحیه ای رفتند و در میدانها ایستادند. 
مقاومت آنها توانست زانوی جبهه متحد کفر و استکبار را خم کند، او را از پا در آورد و از میدان خارج کند... در 
بحرانی ترین روزها و سخت ترین آزمونها سینه هایشان را سپر کردند و رفتند در مقابل خطر ایستادند؛ هوشیارانه و 
صبورانه مقاومت کردند و جنگیدند. فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر.  برترینهاشان آن کسانی بودند که 

به شهادت رسیدند.  86/2/27

دلها را بر روی زره ها پوشیدند

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح   
شهید حسن شاطری

حزب ا... تریبون

سالم.ما تعداد نزدیک 700عدد در راهپیمایی و نماز جمعه تبریز پخش کردیم
با سالم و ابراز مســرت از برقراري اولین ارتباط با نشــریه "خط حزب ا... " توزیع 
حدود سیصد نسخه در اولین گردهمایي "جبهه مردمي نیروهاي انقالب اسالمي " در 

شهرستان شهرضا انجام شد .
رضا اســکندرزاده. تهران. نارمک.میدان88.مســجد الحســین.پایگاه شــهید 

خادمی.20نسخه. 
ســالم.خداقوت. رضا رحیمی. اصفهان .محل توزیع: محله خوراسگان .نسخه چاپ 

شده از کجا میتونم تهیه کنم!؟
پاسخ:

 سالمهمانطور که پیش از این در نشریه تاکید کردیم تکثیر و توزیع خط حزب ا... داوطلبانه 
و خودجوش اســت. بدین نحو که برادران و خواهران گرامی فایل نشــریه را از ســایت 
 telegram.me/khattehezbollah:...یا کانال خــط حــزب ا khamenei.ir
دانلود، به تعدادی که امکان دارند تکثیر و در محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت 

های مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع میکنند.

سالم بر یاران حســین )( و سالم بر لشگر انصارالحســین همدان؛ و سالم بر 
شهیدان، دالوران، فدائیان، شیران روز و عابدان شب؛ و سالم بر شهید زنده میرزا 
محمد ُسلگی و بر همسر باایمان و صبور او؛ و ســالم بر حمید حسام که دردانه هایی چون 
ُسلگی و خوش لفظ را به ما شناساند. ساعتهای خوش و باصفائی را با این کتاب گذراندم و 

بارها با دریغ و حسرت گفتم:
درنگی کـرده بـودم کاش در بزم جنون مـن هم / لبی تر کـرده زان صهبای جام پرفسـون 

مـن هم
هـزاران کام در راه اسـت و دل مشـتاق و مـن حیـران / که ره چـون میتوانم یافتن سـوی 

درون مـن هـم ...
در میـان کتابهـای خاطـرات جنـگ، ایـن، یکـی از بهترین ها اسـت. نـگارش درسـت و 
قوی، ذوق سرشـار، سـلیقه و حوصلـه، هّمت بلنـد، همه بـا هم دسـت بـه کار تولید این 
اثر شـده اند. کتاب خانـم ضّرابی در شـرح حال شـهید عالی مقـام علی چیت سـازیان نیز 

دارای همیـن برجسـتگی ها اسـت. این دو نفـر از سـتارگان اقبـال همدانند. 
متن تقریظ رهبر انقالب بر کتاب "آب هرگز نمیمیرد"

شهادت جهاد

حرم مطهر حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری )( مورد اهانت و تخریب قرار گرفت 
و داغی سنگین بر دل شیعیان و همه ی مسلمانان ارادتمند به اهل بیت علیهم السالم نهاد. این 
جنایت که احتماالً عوامل اجرایی آن از متعصبان متحجر و مزدوران بدبخت و غافل انتخاب 
شده اند، بی شک به وسیله ی تصمیم گیرانی توطئه گر و با نیات خبیث شیطانی طراحی شده 
است. این یک جنایت سیاسی است و سررشته ی آن را باید در سازمانهای اطالعاتی اشغالگران 
عراق و صهیونیستها جستجو کرد. قدرتهای سلطه گر که اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق را 
با هدفهای سیطره جویانه ی خود در تضاد می بینند، نقشه های شومی در سر می پرورانند که 

تشدید ناامنی و ایجاد اختالف های مذهبی از جمله ی آنهاست.      84/12/3

به جامعه نگاه کنید، ببینید جامعه به چه چیزی احتیاج دارد؟ اینها چیزهائی نیست که 
امروز برای امثال شما جوانها مخفی باشد... امروز مردم به دین، به اخالق، به ایمان راسخ، 
به بصیرت، به شناخت دنیا، به شناخت آخرت احتیاج دارند؛ همه مان احتیاج داریم. اینکه 
میگوئید فاطمه ی زهرا )( در محشــر وارد میشود، فضای محشر تحت تأثیر عظمت 
دختر پیغمبر قرار میگیرد، باید محشر را بشناسیم، قیامت را بشناسیم، هیبت جالل الهی را 
در محشر بدانیم؛ اینها معرفت میخواهد، اینها آگاهی میخواهد؛ قرآن هم پر است از بیاناتی 
که این معانی را به ما نشان میدهد، روایات هم همین جور. اینها را با زبان شعر، با همان هنری 

که در شما هست، بیان کنید. 91/2/23  

توطئه برای »اختالف افکنی مذهبی«
مسائل مورد احتیاج مردم را 

با زبان شعر بیان کنید
پرسش: اهمیت جهاد خودکفایی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی چیست؟ 

یک روز در این کشــور اگر قطعه ای از جنگنده ای که امروز شما ] نیروی هوایی[ دارید، 
خراب می شد، آن را داخل هواپیما می گذاشتند و برای تعمیر به امریکا می بردند؛ یعنی 
اجازه نمی دادند این قطعه در ایران باز شود و مهندس و صنعتگر نظامِی ایرانی اصاًل بداند 
درون این قطعه چیست! امروز خود شما هواپیما می سازید. 82/11/19 برای اینکه بتوانید 
کارآمدی خودتان را در مقابله ی با تهدیدها در جایگاهتان که جایگاه حفظ امنّیت هوایی 
کشور است نشان بدهید، باید احساس استغنا از دیگران و اســتقالل و رجوع به خود و 

تکیه ی بر ظرفّیتهای خود داشته باشید؛ آن وقت استعدادها میجوشد.   92/11/19

برای »حفِظ کارآمدی« در مقابل تهدیدها
جهاد خودکفایی را ادامه دهید

پرسش 
و پاسخ

این قهر، قهر خداست
یک. سـاعت 11:30 آخرین روز دی مـاه 95 غم ا نگیزترین حادثه ی سـال، تیتر 
خبرگزاری هـا را بـه خود اختصـاص داد. "سـاختمان پالسـکو فرو ریخـت." در 
این بیـن امـا »فـداکاری بـا شـکوه و مظلومانـه ی آتش نشـانان مؤمـن و شـجاع/95/11« 
تحسـین و تأثر همگانی ملت ایران را برانگیخت و سـاعتهای متمادی چشـم ها و گوش ها 
به صفحات تلویزیون دوخته شـده بود و نگران سرنوشـت آنان بـود. اکثریت این جمعیت 
میلیونی نام و نشـانی از این »قهرمانان کم ادعا و بااخالص95/11/10« نمیدانسـتند و قرابت 
و خویشـاوندی با آنان نداشـتند؛ اما ایثار و فداکاری این جوانمردان دلهـا را به هم نزدیکتر 
کـرده بـود و دل ملـت ایـران بـرای هموطنانشـان می تپیـد؛ همـان وحـدت و همدلـی 
همیشـگی و مثال زدنی این بار در غم انگیزتریـن حادثه سـال 95 دیده می شـد. وحدت و 
یکپارچگی ای که هرسـاله در جشن ها و حماسـه هایی همچون راهپیمایی روز 22 بهمن، 
روز قدس و انتخابات گوناگون مردم را علیرغم نارسـایی ها و گله مندی هایشـان از اقشـار و 
سـلیقه های مختلـف حـول یـک حرکـت جمعـی و حماسـی و بـرای تحقق یـک هدف 

متعالی بارها و بارها همگرا و متحد در صحنه حاضر ساخته بود. 

دو. ملـت ایران اتحاد و همدلیشـان را بارها با خون قهرمانانشـان امضـا کرده اند؛ قهرمانانی 
که هرگز نـام آنهـا را فراموش نخواهنـد کـرد و در این میـان فرقی بین کـرد و لـر و عرب و 
بلوچ و شـیعه و سـنی نیسـت. شـهدای وحدت، نامشـان هرگز از یاد و حافظـه ی تاریخی 
ملـت ایـران زدوده نخواهـد شـد و چـه فرقـی میکنـد که مثـل ماموسـتا شیخ االسـالم 
و مولـوی عبدالعزیـز سـاداتی عالـِم سـنی ُکـرد و بلوچ باشـند یـا ماننـد سـردار نورعلی 

شوشـتری و سـردار علی هاشـمی ،خراسـانی  و  عرب خوزسـتانی شـیعه.

سـه. »مهمترین سـالح ملت ایـران بـرای خنثـی کـردن تهدیدهـا، همبسـتگی ملی و 
همدلـی اسـت. ملـت ایـران بـرای خنثـی کـردن تهدیدهـای دشـمن احتیاج بـه بمب 
اتمی و سـالح هسـته ای نـدارد. همدلی و همبسـتگی مردم سـالحی اسـت کـه در طول 
سـالهای بعد از پیروزی انقـالب تا امـروز کارایی خـود را نشـان داده و بعد از این هم نشـان 
خواهـد داد. ... امروز دشـمن، همین اتحاد مـردم را هدف گرفتـه اسـت. 84/1/1« و همین 
جاسـت که سـنگینی گناه آنـان که شـکاف و اختـالف در ملـت ایـران را دنبـال میکنند 
معلوم میشـود. »امام )رضوان اهلل تعالی علیـه( در چند مورد از مسـائل اجتماعی و گناهان 
اجتماعـی و تخلفات سیاسـی و اینجـوری، ایـن تعبیـر را داشـتند: این گناهی اسـت که 
خـدای متعـال از آن نخواهد گذشـت، چـون توبه اش آسـان نیسـت. خـب، انسـان از هر 
گناهـی توبه کنـد، خـدا میگـذرد؛ اما وقتـی انسـان یک حرکتـی کـرد، یک ضربـه ای به 
یک ملت وارد شـد، چطور میشـود ایـن را توبه کـرد؟ چطور میشـود جبران کـرد؟ چطور 
میشـود از تک تک کسـانی که آسـیب دیده انـد، انسـان اسـتحالل و طلب عفو کنـد؟ لذا 

خدا از این گناهـان نمیگـذرد. 90/3/8«

چهـار. در روزهـای اخیـر برخـی عناصر سیاسـی کـه نقـش فعالـی در ایجاد شـکاف 
و نقـار در ملـت ایـران در فتنـه 88 داشـته اند، طرحـی را بـا عنـوان »آشـتی ملـی« 
مطرح کرده انـد؛ به ایـن گمان کـه راهی برای بازگشـت به قـدرت در نظـام جمهوری 
اسـالمی برای خـود پیـدا کننـد. رهبـر انقـالب در سـخنرانی اخیر در پاسـخ بـه این 
عوام فریبـی فرمودند: »یـک عـده ای یادگرفته اند تعبیر آشـتی ملی ]را[. آشـتی ملی. 
ایـن حرفها معنی نـدارد. مـردم با هـم مجتمع و متحدنـد آنجا کـه پای اسـالم و ایران 
و اسـتقالل و ایسـتادگی در مقابـل مـردم در میان اسـت، مـردم با همه ی وجودشـان 
ایسـتاده اند. ... وقتـی شـما میگوییـد آشـتی، مثـل ایـن اسـت که یـک قهـری وجود 
دارد. بلـه مـردم مـا بـا آنها کـه بـه روز عاشـورا اهانـت کردنـد بـا آنهـا قهرنـد. آنها که 
در روز عاشـورا بـا بی حیایـی جـوان بسـیجی را تـوی خیابـان لخـت کردنـد و کتـک 
زدند بله بـا آنها قهرنـد و با آنهـا آشـتی هـم نمیکنیـم. 95/11/27« آنانکـه »انتخابات 
بهانه شـان بـود و اصل نظام را نشـانه رفتـه بودنـد« و آنانکه کـه »توهین کننـدگان به 
عاشـورا« را »مـردم خداجـو« نامیدنـد را نه خـدا میبخشـد و نه مـردم. »مـردم با هم 

متحـد و یکپارچه انـد« امـا این قهـر، قهر خداسـت.

هفته گزارش

شهید محالتی خستگی  ناپذیر بود
من تا اآلن هیچ فردی را ندیده ام که در مبارزات عمومی، آن جور ســازش ناپذیر و خستگی 
ناپذیر باشد. در کار جمعی زودآشنا و زودآشتی و سهل المؤونه باشد... چرا، کسانی هستند که 
هر کس به آن ها فشاری بیاورد تسلیم می شوند؛ چه دشمن؛ چه دوست. ایشان در مقابل فشار 
دشمن واقعاً تسلیم نمی شد... خب آن آدمی که آن جور در مقابل دشمن سازش ناپذیر بود، به 
دوستان که می رسید، یک آدم سازش پذیر و رام و بدون لجاجتی مشاهده می شد و احساس 

می شد، که آدم واقعاً حیرت می کرد.   65/8/10

هیئتبازخوانی
انقالبی

این دغدغه در ذهن من هســت که فرهنــگ جنگ و فرهنگ انقــالب و درحقیقت 
روحیه ی انقالب - آن روحیه ا ی که در جنگ، میدانی برای رشد و بالندگی پیدا کرده 
بود - از بین برود... اگرچه کســی از جنگ - از حیث جنگ - خوشش نمی آید، اما این 
روی دیگر سکه، چیز بســیار عظیمی برای ماســت. ما حاال که دیگر جنگ نداریم و 
نمی خواهیم هم به دست خودمان یک جنگ درست کنیم که عرصه ی انقالب بشود، 
لیکن آن هشت سال جنگ بایســتی تاریخ ما را تغذیه کند. ما باید از آنچه که در این 
هشت سال جنگ اتفاق افتاده، آن روحیه ی مقاومت، آن روحیه ی فداکاری همراه با 

اخالص استفاده کنیم.   70/4/25

#حفظ_فرهنگ_دفاع_مقدس               
هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند

کلید
واژه

امام کالم

 مهم این است ما بفهمیم که 
دیگران به ما چیزی نمی دهند  
مهـم ایـن اسـت کـه مـا بفهمیـم کـه 
نمی دهنـد،  چیـزی  مـا  بـه  دیگـران 
اگـر  کنیـم.  تهیـه  بایـد  خودمـان  مـا 
ایـن کشـاورزها ایـن معنـا را حالیشـان 

بشـود، باورشـان بشـود که خـارج به مـا چیـزی نمی دهنـد، خـود کشـاورزها کار را 
انجـام می دهنـد؛ خـود ملـت انجـام می دهنـد. از قـراری کـه شـنیدم در چین یک 
وقتـی در پشـت بامهایشـان هم گنـدم می کاشـتند. عـاوه بـر زمین هایشـان، توی 
حیاط هاشـان، در پشـت بـام هـم گنـدم می کاشـتند. یـک مملکـت اگـر بخواهـد 
خودش به پای خودش بایسـتد، مسـتقل بشـود در همـه ابعاد، چـاره نـدارد جز این 

تفکـر کـه »مـا بایـد از خـارج چیـز وارد کنیـم« از کلـه اش بیـرون کنـد.  
 امام خمینی )ره( ۲۶ بهمن ۱۳۵۹

اگر برای جوانهـای عزیزی کـه آن روز]29 بهمـن 56[ را ندیدنـد، بخواهیم 
در دو جملـه مسـئله را تصویر کنیم، مسـئله این اسـت که یـک حرکتی در 
مواجهه ی بـا رژیم غـدار، از یک نقطـه ای، یعنـی از حـوزه ی علمیه ی قم و مـردم قم 
سـربلند کرد، رژیم بی بـاک و غـدار و متکی بـه آمریکا به شـدت آن را سـرکوب کرد، 
نفسـها در سـینه ها حبس شـد. همه خیال کردنـد قضیه تمام شـد. آن نقطـه ای که 
نگذاشـت ایـن قضیه بـه اینجـا ختم شـود و یـک حادثـه را تبدیل بـه یـک جریان و 
یـک فرایند کـرد، عبـارت بـود از تبریـز و آذربایجـان. یعنـی مـردم غیور و شـجاع و 
باهـوش تبریز، یـک حادثـه را تبدیـل کردند به یـک جریان؛ نگذاشـتند ایـن حادثه 
در قـم دفـن شـود. 86/11/28 مـردم شـجاع تبریـز و مبـارزان حقیقـی و راسـتین، 
چهلـم شـهدای قـم را چنـان بـر سـر دسـت گرفتنـد کـه در حقیقـت انقـالب را به 
حرکـت درآورد. ایـن عمـل، هوشـیاری می خواسـت. رژیم طاغـوت خیـال می کرد 
کـه بـا سـرکوب قیـام مـردم قـم در نوزدهـم دِی آن سـال، مسـأله تمـام شـد. امـا 
تبریزیها نگذاشـتند و چهلم شـهدای قم و آن حرکت عظیم را در بیسـت ونهم بهمن 
در سـطح کشـور به وجـود آوردنـد و آن توفـان را بـه راه انداختنـد. ایـن هوشـیاری 
اسـت. هم هوشـیاری اسـت، هم غیـرت دینی و ملـی و هـم ایثارگـری و فـداکاری. 
81/11/28 حضـور مـردم ]تبریـز[ در بیسـت ونهم بهمـن سـال 56، شـبیه کار امـام 
سـّجاد )( و جنـاب زینب کبـری  بود کـه نگذاشـتند حادثـه ی عاشـورا فراموش 
بشـود. تبریزی ها در بیسـت ونهم بهمـن نگذاشـتند این بـار زمیـن بمانـد َوااّل بنا بر 
این بـود که کشـتار قـم و حضـور مـردم و همه چیـز فرامـوش بشـود اّمـا تبریزی ها 
نگذاشـتند. من فرامـوش نمیکنـم آن روزها خبرهایـی می آمد کـه دسـتگاه جّبار و 
طاغـوت شـخصّیت های برجسـته ی نظامـی خـودش را فرسـتاد تبریز بـرای اینکه 
جلوی حضور مـردم را بگیرنـد اّما مـردم بیسـت ونهم بهمـن را به وجود آوردنـد؛ و تا 

95/11/27 امروز این روز زنده است. 

روایت آیت ا... خامنه ای از قیام 29  بهمن مردم تبریز

)( و زینب کبری )( شبیِه کار امام سّجاد

تاریخی روایت

یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج 
دخترها، متأّسفانه کمرنگ شده؛ این چیز الزمی است. افرادی هستند -سابقها همیشه 
معمول بود، حاال هم با کثرت نسل جوان در جامعه ی ما، باید این رواج داشته باشد- پسرهایی را 
می شناسند، به خانواده ی دختر معّرفی میکنند؛ دخترهایی را می شناسند، به خانواده ی پسر 

معّرفی میکنند؛ تسهیل میکنند و آماده سازی میکنند ازدواج را؛ این کارها را بکنند.  94/4/20

ایـرانی خانواده

ازدواج جوانان را تسهیل کنید

 س: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟
ج: تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به ســال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت آن را 

بپردازد ادای بدهی حاصل می شود.
س: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده ام، آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال حاضر 

دارم، برای هزینه هایی که در آینده به آنها نیاز دارم، پس انداز کنم؟
ج: پس انداز درآمد سال اگر برای هزینه ضروری ازدواج در چند روز آینده باشد، خمس ندارد. 

س: پول یا کاالی مخّمسی دارم که اقدام به مصرف آن کرده ام، آیا جایز است در پایان سال، 
مقداری از درآمد سال به جای آن پول یا کاالیی که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟

ج: چیزی از درآمد سال به جای مال مخّمسی که مصرف شده، استثنا نمی شود.

آموزشی احکام

خمس

سالم بر شهید زنده

    تأکید رهبر انقالب بر حل مشکل بیکاری

معـاون اول رئیـس جمهـور: در جلسـه ای کـه هفتـه گذشـته با رهبـر معظـم انقالب 
داشـتیم برخی چالش ها در آنجا مطرح شـد کـه برای حل آنهـا همه نظام باید بسـیج 

شـود که در صـدر آن ها مسـأله بیـکاری بـود. |   ایرنا  |

   قدردانی امام جمعه و جمعی از فعاالن فرهنگی همدان از رهبر معظم انقالب
جمعی از فعاالن فرهنگی اسـتان همدان در نامه ای به رهبر معظم انقـالب، ضمن قدردانی 
از عنایـت وافر ایشـان به مـردم ایـن خطـه: زبـان مـا از قدردانی نسـبت به لطـف و عنایت 
شـما قاصر اسـت، آنچه کـه از دسـت مـا بـر می آیـد آن اسـت کـه عرضـه بداریـم از هیچ 
فداکاری برای انقالب و اسـالم دریـغ نخواهیم کرد. امـام جمعه همدان هـم در خطبه های 

نمازجمعـه این شـهر از رهبر معظم انقـالب بابت ایـن موضوع تشـکر کـرد. |    مهر |

  تقدیر سیا از جاسوسی های ولیعهد عربستان!  
شـاهزاده محمد بـن نایف ولیعهد عربسـتان سـعودی، مـدال "جـورج تنت" را از سـوی 
سـرویس اطالعاتی مرکـزی آمریـکا "C I A"در ریـاض دریافت کـرد. این مـدال به پاس 
نقش برجسـته بـن نایـف در زمینه مبـارزه بـا تروریسـم و همچنیـن کمک هـای قابل 
توجهش در تحقق امنیت و صلـح بین المللی به وی اعطا شـد. ران آالدو تحلیلگر سـابق 
امـور اطالعاتـی سـیا در گفت وگو بـا شـبکه خبـری راشـاتودی  ایـن اقـدام را مضحک 
توصیـف کـرد و گفـت: عربسـتان  در سـوریه بـه پیشـبرد تروریسـم کمـک می کنـد. 

بسـیاری از تروریسـت های سـنی از سـوی عربسـتان حمایـت می شـوند. |    العالم|

   الوروف: آمریکا باید حزب ا... را به رسمیت بشناسد

سـرگئی الوروف:  اگـر بـرای دونالـد ترامـپ رئیس جمهـوری جدیـد آمریـکا، مبارزه 
بـا تروریسـم بین المللـی اولویـت دارد، بنابرایـن بایـد حـزب ا...  لبنـان را به رسـمیت 
بشناسـد و آن را بـه عنـوان یک واحـد که بـا داعش در سـوریه مبـارزه می کنـد، قبول 
کنـد. اگـر بخواهیم بـا توجه بـه واقعیـات عمـل کنیـم، بایـد حـزب ا...  را در مبـارزه با 

داعـش بپذیریـم.|   مهر|

   شیخ نعیم قاسم: ایران امید را در دل دولت های منطقه بارور کرد
شـیخ نعیم قاسـم: ایـران منطقـه را از عصـر شکسـت ها بـه دوران پیروزی هـا هدایت 
کرده اسـت. وی طی سـخنانی در مراسـم بزرگداشـت پیـروزی انقالب اسـالمی ایران 
در ضاحیـه جنوبی بیـروت افـزود: جمهـوری اسـالمی ایـران امیـد را در دل ملت های 
منطقه بارور کـرد و این بـاور را نزد آن هـا ایجاد کرد که تغییر ممکن اسـت و اسـتکبار 
قضا و قدر نیسـت که نتوان آن را تغییـر داد. بنابراین مـا می توانیم با ظلم و اشـغالگری 

مقابلـه و گزینه های خـود را انتخاب کنیـم و آینده را بسـازیم.|  تسـنیم|

هفته اخبار

ویژه خبر

رهبر انقالب البته در ســال جاری چندبار دیگر 
نیز لب به انتقاد گشــوده و حتی باالتر از آن به 
نمایندگی از همه مسئوالن از وضعیت اقتصادی 
کشور و به خصوص معضل بیکاری جوانان ابراز 
شرمندگی کرده بودند: »همین طور مدام همه ی 
ما میگوییم؛ دولتی میگوید، مجلسی میگوید، 
اقتصادداِن آزاِد روزنامه ای میگوید، که فالن درصد 
از کارخانه هــا تعطیلند یا مثــالً کمتر از نصف 
ظرفّیت کار میکنند... وقتی انسان این را میبیند 
شرمنده میشود؛ یعنی شرمندگی بنده ی حقیر 
از مالحظه ی این آمار و مطالعه ی این حقیقت، 
از شــرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و 
دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر 
اســت 95/3/16« چند ماه بعد در دیدار اقشار 

مختلف مردم فرمودند: »بنده به مسائل معیشت 
مردم خیلی فکر میکنــم، خیلی دغدغه مندم 
نسبت به مسئله ی معیشت مردم اّما هرچه فکر 
میکنم... اینکه ما گفتیم اقدام و عمل، البّته حاال 
مشغولند، باید ان شاءاهلل نتیجه ی کار محسوس 
بشود، ملموس بشود که مردم حس کنند، لمس 

کنند؛ راه این است. 95/5/11«
اما مطالبه رهبر انقالب در ماه های پایانی ســال 
گویای ارزیابی دیگری است: » مردم گله مندند؛ 
از بســیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد، 
مردم گله مندند. مردم با تبعیض میانه ای ندارند؛ 
هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج 
میکنند. هرجا کم کاری ببینند همین جور، هرجا 
بی اعتنائی به مشکالت ببینند همین جور، هرجا 

پیش نرفتن کارهــا را ببینند همین جور؛ مردم 
گله مندند... ما امروز دچار مشــکلیم، نمیشود 
مشکالت مردم و گالیه های مردم را نادیده گرفت؛ 
مسئولین باید جّدی بگیرند. مسئله ی بیکاری 
مهم است، مسئله ی رکود مهم است، مسئله ی 
گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود 
دارد. البّته مسئولین تالش میکنند، ما می بینیم 
اّما ظرفّیتها بیش از اینها است. من حاال ان شاءاهلل 

در وقت خودش عرض خواهم کرد. 95/11/27«
خطر البته از چند سال قبل گوشزد شده است. 
نقشــه دشــمن خبیث ملت ایران به خوبی از 
ســوی رهبر حکیم انقالب تشخیص داده شده 
و هشدار الزم هم داده شــده است: »بنده چهار 
پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی 
اّول سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران 
به مسئله ی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد 
کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آن چنان زیر 
فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. 
وقتی مردم دچار مشکل شدند، دل زده میشوند، 
دل سرد میشوند؛ دشــمن همین را میخواهد. 
دشمن میخواهد مردم از انقالبشان، از نظامشان، 
از دولتشان، از کشورشان دل سرد بشوند، دل زده 
بشوند؛ لذا روی مسئله ی اقتصاد فشار می آورد؛ 

و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توّجه 
کنند. 95/11/27«

ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد 
کشــور، هشــدار در خصوص جنگ اقتصادی 
طراحی شده توسط دشمن و مطالبه از مسئوالن 
کشــور به خصوص دولت محترم برای بهبود 
مشکالت مردم، ســه محور کلی بیانات رهبر 
انقالب در ســال جاری در این حوزه است که به 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نام گرفته است. 
با این حال در پایان ماه یازدهم، رهبر انقالب بنا 
به قرار و وعده ابتدای سال، به نمایندگی از مردم، 
پررنگ تر از همیشه از مسئوالن تحقق همان شعار 
ابتدای سال را مطالبه می کنند. »خب، ما ]امسال 
را[ عرض کردیم سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل، ]سال[ دارد تمام میشود؛ االن آخر بهمن 
است، اقدام و عمل باید نشان داده بشود. من اّول 
سال هم گفتم که مسئولین کشور -چه مسئولین 
قّوه ی مجریّه و دولت، چه مسئولین قّوه ی قضائّیه، 
چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمیکند، همه- آخر 
سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام 
و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید 
بگویند چنین شد؛ این را باید مشّخص بکنند. 

»95/11/27

»مطلب بعـدی  که میخواهـم عرض بکنـم، خطاب به مسـئولین محترم کشـور 
اسـت. به مسـئولین عـرض میکنـم که ایـن حضـور مردمـی در بیسـت و دّوم 
بهمن را به حسـاب گالیه نداشـتن آنهـا از فّعالّیتهـای ما مسـئولین به حسـاب نیاورید. 
مـردم گله مندنـد؛ از بسـیاری از چیزهایـی کـه در کشـور میگـذرد، مـردم گله مندند. 
95/11/27« ایـن جمـالت عتاب آمیـز رهبر انقالب اسـالمی اسـت کـه در دیـدار مردم 
آذربایجـان، خطاب به مسـئوالن کشـور بیان شـده اسـت. سـخنانی مهم که بـه لحاظ 
الفـاظ و ادبیـات حـاوی انتقادهـای کم سـابقه ایشـان از وضعیـت اقتصـادی کشـور و 

همچنین ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است.

مردم ایران با هم متحد و یکپارچه اند اما...

)( سالروز انفجار حرمین عسکریین

چون دانـش و بینش بشـری بـرای هدایتمـان کافی نیسـت، باید دسـتی از غیـب برون 
آیـد و مـا را هدایت کنـد. جای بیـرون آمدن دسـتی از غیـب اینجاسـت، نـه آنجایی که 
بنده وقتـی کـه یـک ذره گرسـنه مانـدم، دنبال یـک لقمـه نـان نـروم، منتظر باشـم تا 
دسـتی از غیب بر آیـد؛ نه مـال آنجایی کـه وقتـی در مقابل یک گناهـی قـرار گرفتم، به 
تأسـف و حسـرت و اندوه بَس کنـم و منتظـر بمانم تـا دسـتی از غیـب برایم بـرون آید؛ 
نـه آنجایی که تکلیـف الهـی ام را انجام ندهـم، امر بـه معروف نکنـم، نهی از منکـر نکنم، 
راه خـدا را نپیمایم، منتظر باشـم تا دسـتی از غیب بـرون آیـد و کاری بکنـد... آن آدمی 
که... یک قـدم در راه از بین بردن گرسـنگی ها بـر نمـی دارد، یـک گام در راه نابود کردن 
ریشـۀ فقر جلـو نمـی رود و می نشـیند تا دسـتی از غیـب بـرون آیـد و کاری بکنـد، این 
جـور آدم هـا بایـد بدانند کـه اگر دسـتی از غیـب بـرون آمـد، اول تـوی مغز خـود اینها 

می کوبد که ایـن وجودهـای ضایـع و باطـل را بینـدازد دور َسقطشـان کند. 
منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

آدمی که یک قدم در راه نابودی ریشه 
فقر بر نمی دارد...

معنای صحیِح دستی از غیب برون آید و کاری بکند 

این است حزب ا...
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حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ابتـدای یکـی از جلسـات درس خـارج فقـه، بـا قرائـت 
حدیثی درباره تالش شـیطان بـرای فریفتن انسـانها، فرمودند: برادران! مراقب شـیطان 
باشـیم، در بهترین حاالت، شـیطان می آید سراغ انسـان. در وقت نماز شـب که مشغول 
عبادتیـد، مشـغول تضّرعید، همان وقت شـیطان می آید سـراغ شـما. بسـتگی دارد که 
من و شـما چه جور آدمی باشـیم؛ یـک وقت ما را وسوسـه می کنـد بوسـیلۀ ُعجب، یک 
وقت ما را وسوسـه می کند بوسـیلۀ ریا، یک وقت وسوسـه می کند بوسـیلۀ ایجاد شـک 
و تردیـد در ایـن کاری کـه داریـم می کنیـم. ... بارها عـرض کرده ایـم اینکه شـیطان در 
قـرآن کریـم این همـه اسـمش تکرار شـده، چـه اسـم شـیطان، چه اسـم ابلیـس برای 
خاطـر این اسـت کـه اهمیِت ایـن دشـمِن خطرنـاک را مـا فرامـوش نکنیم... شـیطان 
ِلَك َجَعْلَنـا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعـُدوًّا َشـَياِطنَي اْلِنـسِ َواْلِجنِّ ُيوِحـي َبْعُضُهْم  انس هم همینجور اسـت: »َو َكَذٰ
إَِلٰ َبْعـضٍ ُزْخـرَُف اْلَقـْوِل ُغـُرورًا«)1( ؛ شـیاطین انـس هـم همینجورنـد، آنها هم از شـیطاِن 

جـّن الهـام می گیرند، بـه یکدیگـر کمـک می کنند بـرای اینکـه مـا را منصـرف کنند، 
منحرف کننـد از صراط مسـتقیم. ثبات بر صراط مسـتقیم، آن چیزی اسـت که انسـان 
اَط اْلُمْسـَتقيم «. خب، شـما  هر روزی بارها و بارهـا از خدای متعال می خواهـد: »اْهِدَنا الصِّ
اَط اْلُمْسـَتقيم « یعنـی: ثبِّتنا علیه، یعنی در سـِر دو  که در صراط مسـتقیم اید، »اْهِدَنـا الصِّ
راهی هـا، مـا را به آن راهـی که صراط مسـتقیم اسـت، هدایت کـن! یعنی ما را مسـتمراً 
بر این صراط قـرار بده کـه از آن منصـرف و منحرف نشـویم. اینهـا درس برای ما اسـت، 
درس واقعـی بـرای ما اینهاسـت، اینها را بایسـتی رعایـت بکنیم، که اگر شـد، انشـاءاهلل 
سـعادت دنیا و آخرت بـرای مـا اسـت.      |        | 1. آیه 112، سـوره مبارکه انعام

شیطان در نماز شب  به سراغ شما می آید!
توصیه اخالقی رهبر معظم انقالب به جامعه مؤمن و انقالبی؛


