
)(اهتزازپرچماهلبیت
درایران

این چیـز مهمی اسـت که برافراشـتن 
دنیـای  در   )(اهل بیـت پرچـم 
اسـام، حقیقتـاً می توانـد دنیـای اسـام و 
مسـلمین را از ایـن دو نقطه نظـر گـرد هـم 
 )( مجتمع کند ]یکـی محبت به اهـل بیت
و دیگـری آمـوزش دیـن و تعلـم معـارف[. 
امـروز ایـن فرصـت عظیـم در اختیـار همه ی 
مسـلمین اسـت؛ مخصوصاً آنهایـی که مکتب 
اهل بیـت را در عمـل تحقـق بخشـیده اند و 

ایماناً و عمًا به آن متصل شده اند.
امروز در ایران اسـامی - که حاکمیت اسـام 
و قـرآن در آن، امیـدی بـه همـه ی مسـلمین 
عالـم داده اسـت - بحمـدالَلّ پرچـم اهل بیت 
در اهتـزاز اسـت و مـا می بینیـم کـه همـه ی 
مسـلمین گوشـه و کنـار عالم، بـه ایـن نظام و 
بـه این جمهـوری و بـه ایـن پرچم و بـه پرچم 
متعالی اسـام کـه در این جـا در اهتزاز اسـت، 
احتـرام می گذارنـد و از آن احسـاس عـزت 
می کنند. »بمواالتکـم تّمت الکلمـة و عظمت 

الّنعمـة و ائتلفـت الفرقـة« )1(. 95/9/16
1(تهذیـباالحـكام،شـیخطوسـی،ج6،ص96
عیـونأخبـارالرضـا،شـیخصـدوقج۲ص۲۷۷
منالیحضـرهالفقیـه،شـیخصـدوق،ج۲،ص61۰

بحاراألنـوار،عالمـهمجلسـی،ج9۷،ص1۷۳

س:کسـیکهعمـداًنمـازراتـرککندیا
سـبکبشـمارد،چهحكمیدارد؟

ج: نمازهـای روزانـه ای کـه در پنـج نوبـت 
خوانـده می شـود، از واجبـات بسـیار مهـم 
شـریعت اسـامی بـوده و بلکـه سـتون دین 
اسـت و تـرک یـا سـبک شـمردن آن شـرعاً 

حـرام و موجـب اسـتحقاق عقـاب اسـت.

س:آیابرکسـیکـهآبوچیزیکـهتیمم
بـرآنصحیـحاسـت،دراختیـارنـدارد
)فاقـدالطهوریـن(،نمـازواجباسـت؟

ج: بنـا بـر احتیـاط، نمـاز را در وقـت بخوانـد 
تیمـم قضـا یـا  بـا وضـو  وقـت  از  بعـد   و 

 نماید.  

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی اســت، اما این حرف اشتباه نشــود با اینکه بنده با 
مد و تنوع و تحول در روشــهای زندگی مخالفم؛ نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی 
نباشد، اگر روی چشم و همچشمی رقابتهای کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس و رفتار 
و آرایش تغییر پیدا می کند، مانعی هم ندارد؛ اما مواظب باشید قبله نمای این مدگرایی 
به سمت اروپا نباشد؛ این بد است. اگر مدیست های اروپا و امریکا در مجاتی که مدها 
را مطرح می کنند، فان طور لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما 

باید اینجا در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد است. 8۳/4/1۷
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 بـا سـام درود بـر حـزب ا...... و یـاران امام 
از  گروهـی  فیسـبوک  در  ای...  خامنـه 
دوسـت داران حـزب ا... سـاکن در آمریـکا از من 
درخواسـت کردنـد کـه از مسـئولین گرانقـدر 
هفته نامـه خـط حـزب ا... در خواسـت کنم که 
این هفتـه نامـه بـه دسـت ایـن گـروه در خاک 
آمریکا برسـانید... حاال سـوالم این اسـت آیا این 

در خواست امکان پذیر است!؟
پاسـخ:سـالم.همانطـورکهپیـشازایـندر
نشـریهتاکیـدکردیـمتكثیـروتوزیـعخط

حـزبا...داوطلبانـهوخودجـوشاسـت.
خواهـران و بـرادران کـه نحـو بدیـن
سـایت از را نشـریه فایـل گرامـی
حـزبا...: خـط کانـال یـا khamenei.ir 
telegram.me/khattehezbollahدانلود،
بهتعـدادیکهامـكاندارندتكثیـرودرمحل
هاییمثلمسـجد،پایگاهبسـیج،هیاتهای
مذهبـی،دانشـگاههـاوحـوزههـایعلمیه

توزیـعمیكنند.
سـام خط حزب ا... 72  در ریسـمانتاب در 

تعداد 11 نسخه چاپ گردید.
با سـام، سـینا سـالک ریحانی، ۵۰ سـری 
از نشـریه را )شـماره ۶۸ به بعـد( در دبیرسـتان 
اسـتعداد های درخشـان عامه امینـی تبریز در 
بیـن دانـش آمـوزان عاقـه منـد و دبیـران بـا 

هماهنگی مدیریت توزیع کردم. 

بنده در انتخاباتها دخالت نمیکنم؛ هیچ وقت به مردم نگفته ام و نمیگویم این کس را انتخاب کنید، 
آن کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت میکنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در 
مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. 

هرکس بخواهد با نتیجه ی آراء ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می  ایستم. 96/1/1
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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
)دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای(

ارتـبـاطبـانـشـریهجـامـــعـهمـؤمــنوانـقــالبــی
خطحزبا...

   پیامک:                     1۰۰۰1۰2۸ 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

  اين حق را عزيز بشمريد
 و از آن پاسداری كنيد  

صبحـگاه 12 فرورديـن - كـه روز نخسـتين 
حكومـت اهلل اسـت - از بزرگترين اعيـاد مذهبي 
و ملـي ماسـت. ملـت مـا بايـد ايـن روز را عيـد 

بگيرنـد و زنده نگـه دارنـد. هـان! اي ملـت عزيز 
كـه بـا خـون جوانـان خـود حـق خـود را بـه 
دسـت آورديـد، ايـن حـق را عزيـز بشـمريد و از 
آن پاسـداري كنيـد، و در تحـت لـواي اسـام و 
پرچم قـرآن، عدالـت الهـي را با پشـتيباني خود 

اجرا نماييد. مـن با تمام قـوا در خدمت شـما كه 
خدمت به اسـام اسـت، اين چنـد روز آخر عمر 
را مي گذرانـم، و از ملـت انتظـار آن داريـم كـه با 
تمام قوا از اسـام و جمهوري اسـامي پاسداري 

امـام خمينـی )(، 1۲فرورديـن1359 كننـد. 

هدفعمدهدرنمازجمعه
تبییناست

عمـده ی ]هـدف [ در ایـن قـرارگاه ]نمـاز جمعه[ 
تبییـن اسـت؛ مسـئله ی تبییـن. عمـده ی هدف 
انبیـای الهی تبیین بـود؛ حقیقـت را بیـان کنند؛ 
چون آن چیزی که موجب میشـود انسـانها گمراه 
بشـوند این اسـت کـه حقیقـت را نمی شناسـند؛ 
عمـده ایـن اسـت. از ایـن قبیل هـم هسـتند که 
حقیقـت را میداننـد اّمـا انـکار میکننـد، لکـن 
عمده ی انحرافها ناشـی از ندانستن حقیقت است 
و انبیـای الهـی آمدند تـا حقیقـت را بیـان کنند، 
واضـح کننـد، ظاهر کننـد، حّجـت را تمـام کنند 
بر مردم؛ مسـئله ی تبیین این اسـت. اَلُعلَمـاُء َوَرثَُة 
االَنبیاء؛شـما میراث بـر انبیـا هسـتید، از جمله در 

این قضّیـه؛ مسـئله ی تبییـن.  95/1۰/14

... این قطعه ی مشکل کار را، جوانان دانشمند 
ما، در مــّدت کوتاهــی که ما شــاهد بودیم 
]گذراندند[ و توانستند این راه را طی کنند و 
غنی سازی را از سه ونیم درصد به بیست درصد 
برسانند- آن جوانی که میتواند این جور حرکت 
علمی عظیمی را انجام بدهــد، یا میتواند در 
ساخت موشک و هواپیما با وجود تحریمهای 
بسیار سخت بین المللی کاری بکند که افسر 
صهیونیست، مدیر نظامی صهیونیست میگوید 
من با ایرانی ها دشمنم، اّما نمیتوانم خودم را از 
تحسیِن کاری که اینها کردند باز بدارم، ]اینها[ 
کار بزرگی انجام دادند؛ خب جوانی که میتواند 

آن جور موشک درست کند، آن جور هواپیما 
درست کند، آن جور سالح نظامی درست کند، 
سالح پیشرفته درست کند، دشمن را بترساند، 
میتواند غنی سازی اورانیوم را از سه ونیم درصد 
به بیست درصد برســاند، این جوان نمیتواند 
ماشــین را برای تولید خودرو یا فالن موضوع 
دیگر پیشــرفت بدهــد و پیش ببــرد؟ چرا 
نمیتواند؟ جوان ما توانایی اش را دارد؛ نیروی 
انســانی ما، مغز متفّکر و فّعال جوان باسواد و 
بااستعداد و تحصیل کرده ی ایرانی، آماده است 
برای این کارها؛ خیلی کارها را میتوانیم انجام 

بدهیم.    96/1/1

مغزمتفّكروفّعالجوانباسوادوبااستعدادوتحصیلکردهیایرانیآمادهاست

حزبا...ایناست

اهمیتوشرایطنماز

جوانماتواناییاشرادارد

سخنرانینوروزیرهبرانقالبدرحرمرضوی؛اولفروردین1۳96

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

قهرمانیعنیاین!|اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوحسردارشهیدحسینامالکی
شـهید اماکِی شـما - جانشـین فرمانده لشـکر گیان - وقتـی در میدان جنـگ در معرض بمباران شـیمیایی بود و بسـیجِی بغل دسـتش ماسـک نداشـت؛ 
او ماسـک خودش را برداشـت و بـه صورت بسـیجِی همراهـش بسـت! قهرمان یعنـی این. البته هر دو شـهید شـدند؛ امـا ایـن قهرمانی مانـد؛ اینها کـه از بین 

نمیرود؛ »وال تحسـبّن الّذیـن قتلوا فـی سـبیل اللَّ امواتا بل احیـاء«؛ اینهـا زنده انـد.  8۰/۲/1۲

شهادت:دراثربمبارانشیمیاییبعثیهاتاریخشهادت:نهمفروردین6۷
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پایانکاربهسودجبههخداییست

مزار:گلزارشهدایلنگرودکوالکمحله

»تلخی ها و سختی  ها عمدتاً مربوط به مشکات اقتصادی 
و معیشتی مردم است؛ طبقات متوّسط و ضعیف در طول 
سال درگیر این مشکات بودند و همچنان هستند؛ چون 
از وضع مردم مّطلع هســتم، لذا تلخی را با همه ی وجود حس میکنم؛ 
تلخی کاِم مردم، بخصوص مردِم ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف 
که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکات اقتصادی است، مثل گرانی، 
مثل بیکاری، مثل آســیب های اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشــأ 
اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض ها و نابرابری ها. 95/1۲/۳۰«  »شــکایات 
مردم و دیدگاه های صاحب نظران به دست ما می رسد و باید در مسائلی 
نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق و 
واردات و صادرات به گونه ای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی 

خود کامًا احساس کنند اما اکنون این گونه نیست. 95/1۲/19«
»این نقشه ی دشمن اســت. آنها میخواهند این جور وانمود بکنند که 
نظام اسامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران 
را و مشــکات اساســی ملّت ایران را حل کند و گره ها را باز کند؛ یک 
سوءاستفاده ی این جوری میخواهند بکنند برای کوبیدن نظام اسامی. 
این حرف ناشی از بغض و عداوت و کینه ی آنها به نظام اسامی است. 
این یک حرف خاف واقع است، خدماتی که نظام اسامی و جمهوری 

اســامی به ایران و ملّت ایران در این مّدت کرده است، یک خدمات 
برجسته و فوق العاده اســت. اگر وضع ملّت را و وضع کشور را مقایسه 
کنیم با قبل از دوران اســامی یعنی در دوران طاغوت، آن وقت معلوم 
میشــود که چه خدمات بزرگ و ارزشــمندی را نظام اسامی تقدیم 
کرده اســت. بله، ضعفهایی وجود دارد؛ این ضعفها مربوط به مدیریّت 
ماها اســت، این مربوط به کمبود ها و ناتوانایی های مدیرانی اســت 
که در بخشهای مختلف مشــغول کار بوده اند. 96/1/1« »اگر احساس 
مسئولیت در مسئوالن به گونه ای بود که آنان همواره دغدغه ی کار و 
تاش و هدف گرایی و مجاهدت داشتند، نشان می دهد آنان در خطوط 
اصلی حکومت اســامی حرکت می کنند اما اگر برخاف این بود باید 
بدانیم که از چارچوب های حکومت اسامی خارج شده ایم. 95/1۲/19« 
»ما برای کشورمان و برای ملّتمان چه میخواهیم؟ ما میخواهیم ملّت 
و کشور به کجا برسد؟ ما برای ملّت ایران امنّیت ملّی میخواهیم، عّزت 
ملّی میخواهیم، سامت عمومی میخواهیم، رفاه عمومی میخواهیم؛ 
پیشرفت همه جانبه میخواهیم، استقال از قدرتهای سلطه گر جهانی 
میخواهیم، شکوفایی استعدادها میخواهیم، رها شدن و نجات یافتن 
از آسیب های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها- میخواهیم؛ 
اینها را برای کشور میخواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینه ی 
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خانوادهایرانی|4

اهتزازپرچماهلبیت)(درایران

کالمامام|4شرححدیث|4

اینحقراعزیزبشمریدوازآنپاسداریکنید

نمـایکلـیبیاناترهبرانقالب
درحرمرضوی

مسائل ماّدی برای کشورمان دنبال میکنیم و میخواهیم. آن  وقتی 
ملّت به آسایش خواهد رســید که این مواد برای او در داخل کشور 
تأمین بشود. خب چگونه میشود اینها را به دست آورد ؟ عّزت ملّی، 
امنّیت ملّی، اقتدار ملّی، پیشــرفت همه جانبه چه جور به دســت 
می آید؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی  داشته 
باشد، اینها به دست نمی آید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه 
با مدیریّت قوی است؛ نیازمان این است: یک اقتصاد قوی و مطمئن 
و مّتکی به خود که دستمان به ســمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم 
انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی 
قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملّی را ارزشــمند کنیم، قدرت خرید 
مردم را باال ببریم؛ بدون یک اقتصاد قوِی این جوری، نه به یک عّزت 
مستمّری خواهیم رسید، نه به یک امنّیت مستمّری خواهیم رسید؛ 
این چیزها را باید تأمین کنیم. اهّمّیت اقتصاد این است. و البّته بدون 
اتّحاد ملّی هم به دست نمی آید؛ بدون پیوند عمومی ملّت با نظام هم 
این خواسته ها به دست نمی آید؛ بدون فرهنگ انقابی هم به دست 
نمی آید؛ بدون مسئوالن شــجاع و فّعال و پُرکار هم این خواسته ها 
تأمین نخواهد شــد. همه ی اینها را الزم داریم و باید تأمین کنیم و 

میتوانیم تأمین کنیم. 96/1/1« 

حلمشكالتمردم
مسئوالنشجاعوفّعالوپُرکارمیخواهد

مدیریت قوی
کلید اقتصاد قدرتمند
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حضـرتآیـتاهللخامنـهایدراولیـنروزسـال1۳96درحـرممطهـررضویدربـارهدو
محـوراصلـیاقتصـادوانتخابـاتبـهسـخنرانیپرداختنـد،بـاتوجهبـهاینكهایشـان
پیرامـونمسـائلاقتصـادیوسـایرموضوعاتنـكاتفراوانیبرشـمردند،خـطحزباهلل
سـرتیترهایمهـمبیانـاترهبرمعظمانقـالبرابرایمرورسـریعمخاطبانوآشـناییبا

شـمایکلـیاینبیانـاتمهممنتشـرمـیکند.
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دوجهِتدرخشش
ملتایراندرسال95

1.پایبندی به مسائل انقاب و ارزشهای انقاب و نظام اسامی
۲.پایبندی مردم به مسائل ایمانی و دینی

دالیلاهمیتحضورپرشورمردم
درمسائلانقالبیودینیدرسال95

1.انقابی بودن سمت و سوی حرکت ملت ایران
۲.نمایش وحدت ملی در جهت انقاب با وجود اختاف نظرها

نمونههاییاز
ظرفیتهایکشور

1.از لحاظ نیروی انسانی
۲.از لحاظ منابع زیرزمینی

خواستههایانقالببرایمردم
درزمینهمسائلماّدی:

۲. عزت ملی 1. امنیت ملی  
4. رفاه عمومی ۳. سامت عمومی  

6.شکوفایی استعدادها 5.پیشرفت همه جانبه 
۷.استقال از قدرتهای سلطه گر جهانی

8.نجات یافتن از آسیب های اجتماعی )اعتیاد، فساد و...(

الزاماترسیدنبهخواستههایانقالب
1. اقتصاد قوی، مطمئن و متکی به خود

۲. اتحاد ملی 
۳. پیوند عمومی ملت با نظام

4. فرهنگ انقابی
5. مسئوالن شجاع، فعال و پُرکار

مؤلفههایاقتصادقوی:
۲.مدیریت قوی 1.تولید قوی                              

4. اثرگذاری بر قیمت نفت ۳. وابسته نبودن به دیگران                    
6.افزایش قدرت خرید مردم 5. ارزشمند کردن پول ملی                  

نمونههاییازخدماتنظامجمهوریاسالمیبه
ملتایراننسبتبهقبلازانقالب

1. در زمینه های زیرساختی
۲.در زمینه ی علم و فّناوری

۳.در زمینه ی توسعه ی اجتماعی و انسانی
4.در زمینه ی خدمات

5.در زمینه ی فّعالّیتهای نظامی

خألهایاقتصادی
امروزکشور

 1. بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده
 ۲. سختی معیشت طبقات ضعیف

نتایج،آثاروفوایدرونقتولیدملی
 1. اشتغال    

 ۲. شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها
 ۳. مصرف نشدن ارز کشور برای کاالهای مصرفی

 4. به کار افتادن پس اندازهای راکد
 5. جهش صادرات

 6. کم رنگ شدن مسابقه ی به رخ کشیدن مارکهای خارجی
 ۷. از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری های اجتماعی

 8. ایجاد نشاط ملّی
 9. استفاده از ظرفّیتهای معدنی کشور

امكاناتالزم
برایتولیدملی
 1. نیروی انسانی

 ۲. سرمایه
 ۳. ابزار کار پیشرفته

الزاماترونقتولیدملی
 1. مدیریّت کارآمد و متعّهد و متدیّن

 ۲. دخالت دادن مردم در کار تولید
 ۳. گسترش صادرات و طرفهای صادراتی

 4. امنّیت سرمایه گذاری
 5. ثبات سیاستها

وظیفهمردمدرزمینهتولیدداخلی
 1. احساس مسئولیت آحاد مردم در مسئله تولید داخلی

 ۲. مصرف تولید داخلی و پرهیز از خرید از مارکهای خارجی
 ۳. دنباِل کار بودن جوانها و پرهیز از بی حالی و بی مسئولیتی

 4. بدبینی ایجاد نکردن نسبت به تولید داخلی در صادرات
 5.ورود کارآفرینان به میدان تولید و کار

دومسئلهمهمدرزمینهرونقتولیدداخلی
 1. جلوگیری از واردات کاالهایی که یا در داخل تولید میشود یا 

قابل تولید کردن است
 ۲. مبارزه با باندهای قاچاق

دومسئلهمهمبرایرهبرانقالب
درامرانتخابات

 1. شرکت عمومی و پرشور همه ی آحاد مردم در انتخابات 
 ۲. عمل به  ُمّر قانون در امر انتخابات 

نمایکلیبیاناترهبرانقالبدرحرمرضوی


