
)( برترین زن صدیق| این شماره تقدیم   می شود به روح مقدس حضرت صدیقه طاهره،فاطمه زهرا

ارزش فاطمه ی زهرا  به عبودیت و بندگی خداست. اگر بندگی خدا در فاطمه ی زهرا  نبود، او صدیقه ی کبری نبود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کسی است که آنچه را میاندیشد و میگوید، صادقانه 
در عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر است؛ میشود صّدیق؛ »اولئک مع الذین انعم اللَّ علیهم من النبیین و الصدیقین«. »صّدیقین« پشت سر »نبیین«اند. 

این بزرگوار صدیقه کبری است؛ یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمیکرد، صّدیقه ی کبری نمیشد. اساس، بندگی خداست.  84/5/5

تاریخ شهادت :3جمادی الثانی 11 قمری
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مزار: پنهان از دیده ها تا ظهور منجی بشریت

این جمالت اما تنها توصیه ایشان به دولت آقای روحانی نبود. کما اینکه 
این توصیه تنها به دولت یازدهم هم نبــوده و رهبر انقالب همواره همه 
مســئوالن قوای دولتی و تقنینی و قضایی و سایر نهادهای جمهوری 

اســالمی را در ادوار گذشته و حاضر به »اســتفاده از فرصت خدمت به 
مردم« توصیه کرده اند. اما توصیه ایشان به دولت یادهم در سال جاری 
تفاوتی اساسی با همه موارد پیشین داشت. رهبر انقالب در پیام نوروزی 

خود با بر شمردن چهار مسئله اصلی مردم یعنی »مهار گرانی«، »حل 
مشکل رکود«، »تقویت تولید داخلی« و »رفع بیکاری« سال 1395 را 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری کردند. ایشان در همان پیام با 
بیان اینکه »آنچه که الزم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن 
و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن95/1/1« 
به دولت محترم و همه مســئوالن تاکید کردند: »البتــه توقع نداریم 
که این اقدام و عمل، در ظرف یک  ســال همه ی مشکالت را حل کند؛ 
اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده و 
درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده 

خواهیم کرد.95/1/1«
حاال اما در فاصلــه یک ماه مانده به پایان ســال رهبر معظم انقالب 
یکبار دیگر همان مطالبات ابتدای ســال را تکــرار می کنند و این 
بار از گالیه های مردم در این زمینه ســخن می گوینــد: »ما امروز 
دچار مشــکلیم، نمیشــود مشــکالت مردم و گالیه های مردم را 
نادیده گرفت؛ مســئولین باید جــّدی بگیرند. مســئله ی بیکاری 
مهم است، مسئله ی رکود مهم است، مســئله ی گرانی مهم است؛ 
اینها مسائلی اســت که وجود دارد. البّته مسئولین تالش میکنند، 

3 ما می بینیــم اّما ظرفّیتها بیــش از اینها اســت. 95/11/27«  

»ساخِت راه آهن« برای تأمین منافع قدرتهای بیگانه

روایت تاریخی  |  3

فاطمه زهرا)(فرشته نجات انسانها در طول تاریخ

کالم امام   |  4شرح حدیث  |  4

  باید در اقتصاد مستقل باشیم  

گزارش هفته

زمان ارائه کارنامه در سال »اقدام و عمل« فرا رسیده است

فصل  برداشت

شهادت حضرت صدیقه طاهره
 فـاطمـه زهرا )( تسلیت باد

»وقت محدود است: چهار سال یا به نگاهی هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق هم میگذرد. من در همین اتاق یا آن اتاق با بعضی 
از دولتهای قبلی که بعضی از شــماها هم در آنها بودید، همین را مکّرراً تکرار کردم: روز اّوِل دولت به فکر این باشید که این مثل برق 
حاب - منتها در داخل همین وقت  میگذرد. وقتی انسان به چهار سال پشت سرش نگاه میکند، میبیند کأنّه مثل یک روز گذشــت - تَمرُّ َمرَّ السَّ
محدود، فرصتها نامحدود است؛ یعنی هر ساعِت شما یک فرصت برای شما اســت. هر حادثه ای که پیش می آید یک فرصت برای شما است. هر 
فکری که به ذهن شما میرسد، ابتکاری که به ذهنتان می آید، یک فرصت برای شما است. این فرصتها را از دست ندهید. 92/6/6« این عبارات را 
رهبر انقالب سه سال و شش ماه قبل در دیدار با کابینه تازه شکل گرفته دولت یازدهم خطاب به رئیس جمهور و اعضای کابینه ایشان بیان کردند. 

فاطمیه ،روایت بانوی انقالبی
نگاهی به نقش مادران و همسران انقالبی شهدای انقالب اسالمی به بهانه ایام فاطمیه؛
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 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  اعتراف  اندیشکده آمریکایی
 به  محبوبیت باالی  سردار سلیمانی

اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک: ژنرال قاسم 
ســلیمانی یکی از محبوب ترین شــخصیت های 
شناخته شده در ایران اســت، جایی که حامیانش 
او را قهرمــان ملــی از خودگذشــته ای می بینند 
کــه در حال نبــرد بــا دشــمنان ایران اســت. 
محبوبیت ایــن ژنرال ایرانــی تا انــدازه زیادی از 
نگــرش ایرانی ها و ارزش گــذاری آن ها بــرای از 
خودگذشتگی و فروتنی نشــأت می گیرد. جالب 
اســت که طرفدارانش، گاهی او را حاج قاســم یا 

حتی ســردار دلها خطاب می کننــد. |       فارس|

  عزم جدی دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل
مایک پنس، معــاون رئیس جمهــور امریکا در 
نشســت ســاالنه با رهبــران ائتــالف یهودیان 
جمهوری خــواه گفــت: دنیــا متوجــه خواهد 
شــد که امریــکا در کنــار اســرائیل ایســتاده 
اســت. روابط امریکا و اســرائیل هم اکنــون و با 
روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 
امریکا، قدرتمندتر شــده اســت. |  پرس تی.وی | 

  روایت مأمور سابق سیا درباره حمایت 
واشنگتن از تروریستها

یکی از مأموران سابق ســازمان جاسوسی آمریکا 
تأکید کرد واشــنگتن طی ســال های حمله به 
ســوریه، سیاســت نابخردانه در پیش گرفت که 
نتیجه اش حمایــت عملی از تروریســتها بوده 
است. لری جانسون گفت: سازمان سیا سال ها به 
گروه های افراطی زیر پوشــش گروه های میانه رو 
کمک می کرد. وی افزود: واشنگتن عمال به افرادی 
ســالح و آموزش می داد که  اگر نگوییم آنان عضو 
گروه های تروریســتی بودند اما حامی گروه های 
خ صداوسیما|  تروریستی محسوب می شــدند. | 

  جمعیت الوفاق: پیامدهای تعرض به آیت ا... 
عیسی قاسم فراتر از مرزهای بحرین خواهد بود

شــیخ حســین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت 
الوفاق کــه بزرگترین جمعیت سیاســی بحرین 
به شمار می رود علت هدف قرار گرفتن شیخ عیسی 
قاســم از ســوی آل خلیفه را مواضع شجاعانه و 
مستحکم وی در قبال خواسته های مشروع مردم 
مظلوم بحرین دانســت و تاکید کرد که آیت الل 
عیسی قاسم خط قرمز است و پیامدهای تعرض 

به وی فراتر از مرزهای بحرین خواهد بود.  |  مهر |

  اعتراف بغدادی به شکست داعش در موصل
سومریه نیوز: یک منبع محلی در استان نینوا اعالم 
کرد که سرکرده داعش پیامی تحت عنوان »وداع« 
را به افراد نزدیکش ارســال کرده و از عناصر خود 
خواسته در صورت محاصره شدن توسط نیروهای 

عراقی،خود را منفجر کنند. |   مهر | 

هفته اخبار
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شــّکی نداریم که پیروزی از آِن اسالم اســت؛ این جبهه ی کفر با همه ی وســعت، با همه ی زرق وبرق، با همه ی 
توپ وتشــری که میزنند، باالخره در مقابل اّمت اسالمی و جبهه ی اســالمِی مبارز و مجاهد وادار به عقب نشینی 
ا َو ال نَصیًرا؛ این سّنت الهی است و تردیدی در  َُّوا االَدباَر ثُمَّ ال یَِجدوَن َولِیًّ خواهد شــد. َو لَو قاتَلَُکُم الَّذیَن َکَفروا لََول
این وجود ندارد. شرطش فقط این است که ما تالش کنیم، ما حرکت کنیم، ما راه بیفتیم، ما کار کنیم؛ اگر ما کار 

کردیم، این سّنت الهی است که دشمن باید عقب نشینی کند و عقب نشینی هم میکند.  95/2/29

# پیروزی_ حق                    
پیروزی از آِن اسالم است

کلید
واژه

فاطمیه، روایت بانوی انقالبی
پانزدهم مهرماه امســال، جمعی از خانواده های 
شهدای مدافع حرم، میهمان رهبر انقالب بودند. 
اواسط مراســم، رهبر انقالب، خطاب به یکی از بانوان حاضر در 
مجلس می گویند: »خانم زهرای معظمی، مادر گرامی شهیدان؛ 
حال شــما خوبه؟« مادر شــروع به صحبت می کند؛ با لهجه ی 
شیرین شوشتری می گوید که یک شهید در جنگ داده، و یک 
شهید در جنگ سوریه، و یک اسیر که هشت سال در اسارت عراق 
بوده است. آقا در حق مادر دعا می کند که: »خداوند متعال شما را از 
اعوان و انصار نزدیک امام زمان)( قرار بدهد.« مادر که همچون 
کوه استوار است، با اینکه خوشحال از این دعا است، اما چیز دیگری 
می خواهد: "دو تا فرزند دیگر هم دارم که به فدایت حاج آقا!" آقا اما 
می گویند: »نه؛ آنها را ان شاءالل خدا برایتان نگه دارد.« پس از او، 
نوبت به همسر شهید می رســد. رهبر انقالب می گویند: »من 
خواندم وصّیت نامه ی این شهید را که به این همسرش می گوید که 
اگر شــما نبودی، من به این راه نمی رفتم. شما بودی که کمک 

کردی من به این راه بروم.«
در آغوش همسر شهید، دختر ۲۰روزه ی شهید قرار دارد. دختری 
که نه او هیچ گاه پدرش را دید و نه پدر او را. همسر شهید رو به آقا 
می کند و می گوید اگر ممکن است در گوش فرزندش اذان و اقامه 
بگویند. آقا هم رو به جمعیت مردان گفت که بچــه را از مادرش 
بگیرند و بیاورند. نسل پنجم انقالب، حاال در دامن رهبر انقالب آرام 

گرفته است...
***

می گویند تاریخ را فاتحان می نویسند. شاید به این جمله بتوان 
"تبصره ای" اضافه کرد و آن اینکه اگر تاریخ را فاتحان نوشته اند، آن 
فاتحان هم اغلب مردان بوده اند. شاید برای همین هم نقش زنان 
در تحوالت و رخدادهای اجتماعی و سیاسی، معموال نادیده گرفته 
می شود. حال آنکه، پر بیراه نیست اگر بگوییم، نقش زنان در مواقعی 
حتی از مردان هم بیشتر بوده اســت. شاهد مدعا، تاریخ انقالب 
و دفاع مقدس است: »مادر، مادر شهید، مادر دو شهید، مادر سه 
شهید، مادر چهار شهید؛ شوخی نیست؛ اینها به زبان آسان می آید. 
بچه ی انسان ســرما می خورد، دو تا سرفه می کند، چقدر نگران 
می شویم؟ یک بچه ی انسان برود کشته بشود، دومی برود کشته 
بشود، سومی برود کشته بشود؛ شوخی است؟ و این مادر با همان 
احساسات مادرانه ی سالم و جوشان و پرفوران، آنچنان نقشی ایفاء 
کند که صد تا مادر دیگر تشویق بشوند بچه هاشان را بفرستند 
میدان جنگ. اگر این مادرها آن وقتی که جنازه ی بچه هاشــان 
می آمد یا حّتی نمی آمد، آه و ناله می کردند، گله می کردند، یقه 

چاک می زدند، اعتراض به امام و اعتــراض به جنگ می کردند، 
مطمئناً جنگ در همان ســال های اول و در همان مراحل اول 

زمین گیر می شد. نقش مادران شهدا این است. 90/10/14«
ماجرا اما فقط این نیست که مادری، از فرزند خویش می گذرد و برای 
دفاع از وطن، او را به آوردگاه رزم می فرستد، مسئله این است که این 
مادر، فهم و بصیرتی دقیق و جامع از اوضاع زمانه دارد. برای همین، 
در زمانه ای که بسیاری از مدعیان سیاست، منطق مبارزه جمهوری 
اسالمی در عراق و سوریه را نمی فهمند، »مادر مؤمن و انقالبی«، 
خود به فرزندش اذن یا دستور می دهد برای جنگ. »جمله ی خوبی 
را این برادر عزیز اینجا گفتند. گفتند خانواده ها می گفتند اگر این 
رزمنده را ما از خانه بیرون نفرستیم، فردا دشمن دم در خانه می آید، 
باید بجنگیم. این خیلی نکته ی مهمی است؛ این همان نکته ای است 
که امیرالمؤمنین)( فرمود هر جماعتی کــه در داخل خانه ی 
خودشان مورد تهاجم دشمن قرار بگیرند، غفلت کنند از این که 

دشمن دارد می آید، اینها شکست خواهند خورد. 95/6/15«
***

فاطمیه، بیش و پیش از هر چیزی، روایت مادران و همســران 
انقالبی شهداست. روایتی که در رأس آن، برترین بانوی عالم قرار 
دارد و بخشــی از آن، در ماجرای دفاع از امیرالمؤمنین)( در 
مدینه نمود پیدا کرد، بخشی از آن در کربالی 61 هجری، با فریاد 
»ما رأیت اال جمیال«ی زینب کبری جلوه نمایی کرد، بخشــی 
از آن در کربالی شــلمچه و فاو و اروند، و بخشــی از آن در مقتل 
عراق و ســوریه. نیمه ی پنهان همه ی این حوادث، که قله های 
تاریخ بشریت محســوب می شــوند، زنان و مادران  شهدایند. 
همان ها که مردآفرینان روزگارند: »بارها مــن این را گفته ام؛ در 
زیارت خانواده های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع تر و 
مقاوم تر از پدران شهید یافتم. مگر محبت مادر را میشود با محبت 
پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، آن هم نسبت به جگرگوشه، 
این را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دســته ی گل، بعد راضی 
بشود که او برود میدان جنگ و به شهادت برسد؛ بعد برای اینکه 
جمهوری اسالمی دشمن شاد نشود، بر جنازه ی او گریه هم نکند! 
که بنده مکرر به این خانواده های شــهدا گفتم گریه کنید؛ چرا 
گریه نمی کنید؟ گریه ایرادی ندارد. گریه نمی کردند، می گفتند 
می ترسیم جمهوری اسالمی دشمن شاد شود. زن مگو، مردآفرین 

روزگار. 91/2/23«
نسل پنجم انقالب، میراث دار فاطمیه، و چنین مادرانی است. و 
همین است که انقالب همچنان تداوم دارد. نسلی که در دامان 

رهبر انقالب بزرگ شده است.

فاطمیه، بیش و پیش 

از هر چیزی، روایت 

مادران و همرسان 

انقالبی شهداست. 

روایتی که در رأس 

آن، برترین بانوی عامل 

قرار دارد و بخشی از 

آن، در ماجرای دفاع 

 )(از امیراملؤمنین

در مدینه منود پیدا 

کرد، بخشی از آن در 

کربالی 61 هجری، 

با فریاد »ما رأیت 

اال جمیال«ی زینب 

کربی جلوه منایی 

کرد، بخشی از آن در 

کربالی شلمچه و فاو 

و اروند، و بخشی از 

آن در مقتل عراق و 

سوریه.

نگاهی به نقش مادران و همسران انقالبی شهدای انقالب اسالمی به بهانه ایام فاطمیه؛



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

هفته سخن

دشمنِی دشمن توّهم نیست!

هیچ خانواده ای نباید با »درد و محرومیت« تنها بماند

علیه انقالب، تبلیغاتی ســازمان یافته یی دارد میشود؛ کار مطبوعاتی، کار سیاســی و کار دیپلماسی بسیار قوی 
دارد میشود! عوامل آنها در داخل هم هســتند... از آنها الهام میگیرند و در داخل، علیه انقالب کار میکنند، یا قلم 
میزنند، یا توطئه میکنند، یا ضربه ی اقتصادی و ضربه ی سیاســی میزنند... هرکس اینها را توّهم بداند - کما این 
که کسانی میخواهند بگویند اینها توّهم است - مثل کسی است که شب در جنگلی قرار گرفته، اطرافش را گرگها 
احاطه کرده و منتظر یک لحظه غفلت او هســتند، تا او را بدرند، ولی او بگوید که مــن خیال میکنم!... با »خیال 

میکنم«، این دشمن موجود و مترّصد، از دست نخواهد رفت.   77/12/15

پرسش: رفع فقر در جامعه اسالمی از چه اهمیتی برخوردار است؟ هر کاری در کشــور صورت می گیرد، باید با هدف رفع فقر و 
محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم - نه بخشی از مردم و قشرهای خاص - باشد. در چنین فضایی است که مردم 
می توانند به اهداف واالی نظام اسالمی - یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخالقی - دست پیدا کنند. 84/2/17 همه 
باید خود را موّظف به مواسات بدانند. مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و 

محرومیتها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آنها دراز کردن.  81/9/15

15 اسفند سالروز سخنرانی رهبر انقالب در همایش آسیب شناسی انقالب

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

بازخوانی

پرسش 
و پاسخ

»ساخِت راه آهن« برای تأمین منافع قدرتهای بیگانه
روایت آیت ا... خامنه ای از یکی از نمونه های وابستگی ایراِن پیش از انقالب

ما یک ســابقه ی تلخی داریــم؛ در یک دوران  ت تاریخی
روای

طوالنــی، ژِن ناتوانــی، ژِن نمیتوانیــم، ژِن 
وابســتگی به دیگران را در ما تزریق کردند؛ در 
یــک دوران طوالنی، از دوران قاجــار تا دوران 
پهلوی، در ملّت ما -همین ملّت بااستعداد- این احساس 
درونِی عدم توانایی و عدم قدرت، ایجاد شد؛ و ]آن را[ در 
ما -در مجموعه ی جامعه ی ایرانی- نهادینه کردند؛ این 
سابقه را ما داریم. نتیجه این شــد که ما به عنوان یک 
ملّت، هویّتمــان در ذیل غرب تعریف شــد.. غربی ها، 
اروپایی ها، به خاطر علمی که زودتــر از دیگران به آن 
دست پیدا کردند و خودشان را باال کشیدند، یک چنین 
نگاهی به ملّتهای دیگر پیدا کردند، از جمله به ملّت ما؛ 
ملّتهایی با این فرهنگهای عریق و عمیق و ســابقه های 
درخشــان را آن چنان تحقیر کردند که آنها را در ذیل 
خودشان تعریف کردند... وقتی که یک کشوری در ذیل 
یک قدرتی تعریف شــد، همه ی امکانات او در واقع به 
طور خواه یا ناخواه متعلّق میشود به آن قدرت؛ او می آید 
از امکانات اســتفاده میکند، از نفت استفاده میکند، از 
منابع اســتفاده میکند، از موقعّیت سوق الجیشــی و 
راهبردی اســتفاده میکند. در جنگ جهانی، قدرتهای 
دنیا بــا همدیگر میجنگیدند، به ما هم ربطی نداشــت 
منتها چون روسیه یک طرف ما و انگلیس در یک طرف 
ما، امکاناتی داشتند و پایگاهی داشتند، اینها ایران را به 
اختیار خودشــان و بدون اینکه از کسی اجازه بگیرند، 
وسیله ی عبور ســالح از یک نقطه به یک نقطه ی دیگر 

قرار دادند. این خّط راه آهن سراســری -که اســمش 
سراســری بود که سراسری هم نیســت- در آن وقت 
ســاخته شــد برای خاطر اهداف آنها؛ یعنی یک طرف 
خلیج فارس است، یک طرف شمال است که منطقه ی 
شوروی است؛ انگلیس و شوروی باید با همدیگر وصل 
میشدند منابع کشــور و بازار کشور میشــد مال اینها، 
متعلّق به اینها، یک کشوری بنشیند تا بیایند مس اش، 
فوالدش، آهنش، امکانات گوناگونش، نفتش، گازش را 
ببرند با قیمت بخس، بعد هرچه خودشان ساختند که 
باید فروش برود، باید درآمد برایشان تولید بکند، آن را 
بفرستند در این کشور؛ بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون 
هیچ مانــع و رادعــی آن کشــور را بازار ســودبخش 
محصوالت خودشــان قرار بدهند؛ این، آن چیزی بوده 

که در ایران قبل انقالب اتّفاق افتاد. 95/7/28

وقتی که یک کشوری 

در ذیل یک قدرتی 

تعریف شد، همه ی 

امکانات او در 

واقع به طور خواه 

یا ناخواه متعّلق 

میشود به آن قدرت؛ 

او می آید از امکانات 

استفاده میکند، از 

نفت استفاده میکند، 

از منابع استفاده 

میکند، از موقعّیت 

سوق الجیشی و 

راهربدی استفاده 

میکند
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1     راهبرد بن بست نمایی از سوی دشمن

در کنار کم کاری هــا و اهمال کاری های احتمالی 
و در کنار عــدم تدبیرهای داخلــی و ضعف های 
مسئوالن باید گفت که »هدف جبهه ی مخالف نظام 
اسالمی و انقالب اسالمی و دشمن ما این است که 
راه را بن بست نشــان بدهد. خودشان هم میگویند 
ما بایســتی این کارها را بکنیم، این فشارها را وارد 
کنیم، این محاصره را بکنیم، این تحریم را بکنیم، تا 
مسئوالن جمهوری اسالمی در محاسبات خودشان 

تجدیدنظر کنند. 91/5/3«
در صورتی کــه این جنــگ اقتصادی و رســانه ای 
دشمنان در بن بست نمایی کشور، در صورت توجه 
به راهبردها و رهنمودهای رهبــر انقالب که اتفاقا 
تحقق پذیر و شدنی اســت می تواند به یک جنگ 
مغلوبه علیه دشــمنان ملت ایران تبدیل شود. به 
شرطی که مسئوالن وجه غالب همت و تالش خود را 
برای تحقق آن بسیج کنند: »ما در بن بست نیستیم، 
ما در مســائل اقتصادی در بن بســت قرار نداریم؛ 
مشکالت هست، از دو طرف، سه طرف، چهار طرف 
مشکالت هســت اّما محّل خروج از مشکالت هم 
مشّخص اســت. چه جوری میشود از این مشکالت 

خارج شد؟ مسئولین باید تالش کنند. 95/11/27«
راه روشن و مشخص است

در برابر این راهبرد بن بست نمایی دروغین دشمنان، 
نقشه راه در ســال 1395 کامال روشن و مشخص 
است. 1۰ اقدام مشــخص و قابل اجرا و ارزیابی که 
رهبر انقالب در ســخنرانی نوروزی در حرم رضوی 
پیشنهاد کردند راهکار قطعی برای حل چهار مشکل 
اصلی مردم یعنی گرانی و بیکاری و رکود و ضعف در 
تولید ملی است. »میتوانیم مصونیت بدهیم کشور را 
تا دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را 
تحریم خواهند کرد. خب تحریم بکند؛ اگر اقتصاد 
مقاومتی شد، تحریم دشــمن تأثیر قابل توّجهی 
نخواهد کرد. این میشــود حرکت انقالبی و حرکت 
مؤمنی. آن وقت اگر ما این کارها را کردیم، مسئولین 
محترم دولتی آخر سال 95 میتوانند بیایند گزارش 
بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و 
دامداری و امثال اینها را احیاء کردیم. میتوانند بیایند 
اینها را بگویند؛ میتوانند به مــردم گزارش بدهند، 

مردم هم ببینند و حس کنند.95/1/1«
حاال بیش از 11 ماه از آن ســخنان و از آن توصیه ها 
و هشدارها گذشته اســت و رهبر انقالب و مردم در 
انتظار نتایج عملکرد دولت و مسئوالن هستند: »خب، 
ما ]امســال را[ عرض کردیم سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل؛ ]ســال[ دارد تمام میشــود؛ 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 ســال برای اقدام و عمل چه 
کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین 

شد؛ این را باید مشّخص بکنند. 95/11/27«



فاطمه زهرا)(فرشته نجات 
انسانها در طول تاریخ

زندگی فاطمــه ی زهــرا)( به خاطر 
عظمت و شــگفتیهای فراوانی که در آن 
هست، شبیه اسطوره های تاریخ است. حقیقتاً چشم 
ما نمی تواند مقامات معنوی آن بزرگوار را ببیند... آن 
زندگی کوتاه چه در دوران کودکــی، چه در دوران 
نوجوانی و چه در دوران تأّهل و ازدواج و خانه داری 
این قدر پُرمغز است!... کسانی برای این میدانها و این 
نقشهای دشوار انتخاب می شــوند که جوهر آنها، 
جوهر برگزیده ی خداست. در بین همه ی انسانهای 
طول تاریــخ، خدای متعــال انتخــاب می کند: 
»امَتَحَنِک اللُ الَّذی َخلََقِک َقبَل أن یَخُلَقِک َفَوَجَدِک 
لِما امَتَحَنِک صابَِرًة«)1(. میدان، میدان امتحان است. 
میدان کارِ تصادفی نیست... این جوهر، این اراده ی 
قوی، این عزم راســخ، این گذشــت و فداکاری در 
فاطمه ی زهرا)( کار را به آن جا می رساند که او 
سنگ الماسی می شــود که همه ی این چرخها بر 
روی آن می چرخد. دشــوارترین چرخها را باید بر 
روی ســخت ترین پایه ها و قاعده ها بچرخانند. این 
چرخ عظیم تاریخ اســالم و امتحانهای دشوار، در 
همــان دوران کوتاه، بــر روی دوش فاطمه ی زهرا 
)( بود. خدا او را انتخاب کرد و او توانست بشریّت 
را نجات دهد. فاطمه ی زهرا)( فرشته ی نجات 

انسانها در طول تاریخ است. 77/7/19
1( تهذیب األحکام، ج6، ص10.

 س: آیـا می شـود »اضافه خـرج« مراسـم 
فاطمیـه را در محرم خـرج کرد؟ 

ج: اگـر نـذر خـاص نشـده باشـد کـه در 
مراسـم فاطمیـه مصـرف شـود و یـا خـالف 
نظر اهـدا کننـدگان نباشـد، اشـکال نـدارد.
س: آیا سیاه پوش کردن مسجد و پوشیدن 
لباس مشکی در مراســم عزاداری کراهت 

دارد؟
ج:  ســیاهپوش کردن مســاجد و پوشیدن 
لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت 
و طهارت )( به منظور تعظیم شعائر الهی 
و اظهار حزن و اندوه موجب ترتب ثواب الهی 
اســت در هر صورت کراهت پوشیدن لباس 

سیاه در غیر نماز ثابت نیست.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

ایـن نمی شـود کـه مـا دم از محبـت فاطمـه ی زهـرا )( بزنیـم، در حالـی کـه آن 
بزرگـوار بـرای خاطـر گرسـنگان، نـان را از گلـوی خـود و عزیزانش - مثل حسـن و 
حسـین و پدر بزرگوارشـان - بُرید و به آن فقیـر داد؛ نه یـک روز، نه دو روز؛ سـه روز 
.  ولی مـا نه فقـط نـان را از گلـوی خـود نمیُبریم کـه به فقـرا بدهیـم، اگـر بتوانیم، 
نـان را از گلـوی فقـرا هـم میُبریـم! ایـن روایاتی کـه در باب عالمات شـیعه هسـت، 
یعنی شـیعه بایسـتی آن طوری عمـل کند. مـا بایـد زندگـی آنهـا را در زندگی خود 

- ولو به صـورت ضعیـف - نمایـش بدهیـم. 70/10/5

باید زندگی فاطمه زهرا )( را در زندگی خود نمایش دهیم

هر ایرانی یک درخت

 بـا سـالم. ضمـن تشـکر از عوامـل نشـریه 
خط حـزب ا... . بـه اطالع می رسـانم این نشـریه 
بصـورت هفتگـی و بـه شـکل سیسـتمی در 
دسـترس حـدود 4۰۰ نفـر از پرسـنل همـکار 

سازمانی قرار می گیرد. ممنون از زحمات شما

نشـریه خط حـزب ا... را در سـازمان محل 
بـا هماهنگـی مسـئوالن مربوطـه در  کارم 

اتوماسیون اداری منتشر می کنم.

سـالم و خدا قـوت. نهـاد نمایندگـی مقام 
معظم رهبـری در دانشـگاه دریانـوردی و علوم 
دریایـی چابهـار تعـداد صـد و پنجاه نسـخه از 
نشـریه"خط حـزب ا..." را در مسـجد دانشـگاه 

توزیع کرد.

سـالم علیکـم . به حـول و قـوه ی الهـی از 
شـماره ۲5 نشـریه خـط حـزب ا... در فروردین 
مـاه 95 تا آخریـن شـماره ی این لحظـه یعنی 
شـماره 71 ، در هـر مرتبـه تعـداد 1۰۰نسـخه 

بین کارکنان شرکت ...توزیع می شود .

سـالم. تعـداد ۲۰۰نسـخه از نشـریه را در 
یـادواره 5۰شـهید دهفـول شهرسـتان نهاونـد 
فتـح  باشـید.پایگاه  کردیم.موفـق  پخـش 

خیبردهفول

»هر ایرانی یک درخت« که گفته میشود و در زبانها هست، شعار خوبی است؛ سعی کنند در این ایّام - که 
ایّام درختکاری و فصل درختکاری است - هرچه میتوانند ]کاشت درخت را[ افزایش بدهند. و جلو دست 
تطاولی که دراز میشود گاهی به فضاهای سبز را، هم مردم و هم مسئوالن بالخصوص بگیرند و نگذارند؛ ... 
وااّل اگر چنانچه شماها با قّوت و قدرت برخورد نکنید، این دامنه های البرز که در تهران مالحظه میکنید، 
تا آن باالباالهای آن آهن و سیمان خواهد شد؛ یعنی همینطور کسانی سوءاستفاده میکنند. 92/12/14
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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:                     1۰۰۰1۰۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

باید در اقتصاد مستقل باشیم  
همه اقشار ملت امروز باید یک کاری انجام بدهند. 
بیکاری، کم کاری، به خالف مســیر ملت است. 
امروز این کشور ما احتیاج به کار دارد. آقا خیلی 
برای مملکت اسالمی عیب است که در ارزاقش 

محتاج بشــود به خارج که تهدیدشان کنند که 
ما نمی دهیم به شــما دیگر. در صورتی که ایران   
زمین دارد الی ماشــاءا... و آب هــم دارد، برکات 
آسمانی هم هســت، چرا باید محتاج به خارج 
باشیم؟ باید همت کنند، باید بنای بر این بگذارند 

که مستقل باشند در اقتصاد. وقتی یک ملتی بنای 
بر یک چیز گذاشت که همه آنها عازم شدند که ما 
دیگر بعد از این از دیگران چیزی نخریم، خودشان 

ارزاق خودشان را ایجاد می کنند. 
حضرت امام خمینی )( ؛ ۸ دی ۱۳۵۸

فرصت جامعه مداحان 
راه مقابله با هجوم تبلیغاتی شمن

دشمنان ما از صدها وسیله، با صدها زبان، با انواع 
و اقســام کارها، در صدد تخریب اعتقاد، عمل و 
مسیر هستند... در مقابِل این تالشی که دشمن 
میکند، ما امکانات منحصربه فــردی داریم. بله، 
از راه اینترنت هم میشــود جواب آنهــا را داد، از 
راه های مشابه آنها هم میشــود مقابله کرد اّما ما 
وسیله هایی داریم که این وسیله ها منحصربه فرد 
است؛ یکی از آنها همین جامعه ی مّداحند. این 
مخاطبه ی چهره به چهره و روبه رو و استفاده ی از 
ابزار هنر برای انتقال مفاهیم به مخاطبین در شکل 
انبوه آن یکی از وسایل منحصربه فردی است که ما 
داریم، آنها ندارند... این فرصت را نباید ضایع کرد؛ 

این امکان را نباید از دست داد.  93/1/31 

یعنی چـه حـق و باطـل؟... ایـن جهانی هم 
کـه انسـان در آن زندگـی می کنـد، بـاز بـا 
یک شـرایطی، بـا یـک خصوصیاتـی، دارای 
حرکتی و به سوی جهتی سـاختمان شده... 
چـون انسـان دارای این خصوصیت هسـت؛ 
اختیـار دارد، می توانـد راه خـودش را عـوض 
بکند؛ چـون این جـور اسـت، لذا الزم اسـت 
قانونـی بـرای او معین بشـود... یعنـی قانون 
برای ایـن انسـان الزم اسـت. ایـن قانونی که 
مطابـق خـط سـیر حرکـت دسـته جمعی 
موجودات عالـم انجـام می گیرد، ایـن قانون 
اسـمش چیسـت؟ اگـر گفتیـد؟ حـق. حق 

یعنی این. حـق یعنـی آن قانونی که منطبق 
اسـت بـا سرشـت عالـم، و چـون با سرشـت 
عالم و جهـان منطبق اسـت، منطبق اسـت 
با سرشـت انسـان نیز... چـون که ایـن قانون 
منطبـق اسـت بـا فطـرت انسـان و جهـان، 
پس به خیـر و صـاح او هـم تمام می شـود. 
باطـل چیسـت؟ باطـل آن خط مشـیی، آن 
قانونـی، آن راه و رسـمی اسـت کـه برخاف 
فطرت جهان و سرشـت انسـان وضع و جعل 
و انجام شـده باشـد... پیغمبران همیشه حق 

را می آورنـد تـا باطـل از میان بـرود. 
منبع: طرح کلی اندیشه اسالمی درقرآن

پیغمبران همیشه حق را می آورند تا باطل از میان برود

حزب ا...  این است

عزاداری

معنای »حق«
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