
جمعه نماز ایرانی خانواده

عمـده ی ]هـدف [ در ایـن قـرارگاه ]نمـاز جمعـه[ تبییـن اسـت؛ مسـئله ی تبیین. 
عمده ی هـدف انبیای الهـی تبیین بود؛ حقیقـت را بیـان کنند؛ چـون آن چیزی که 
موجب میشـود انسـانها گمراه بشـوند این اسـت که حقیقت را نمی شناسـند؛ عمده 
این اسـت. از ایـن قبیل هم هسـتند کـه حقیقـت را میدانند اّمـا انکار میکننـد، لکن 
عمده ی انحرافها ناشـی از ندانسـتن حقیقت اسـت و انبیـای الهی آمدنـد تا حقیقت 
را بیان کننـد، واضـح کنند، ظاهـر کننـد، حّجت را تمـام کنند بـر مردم؛ مسـئله ی 
تبیین این اسـت. اَلُعلَمـاُء َوَرثَُة االَنبیاء؛شـما میراث بر انبیا هسـتید، از جملـه در این 

قضّیه؛ مسـئله ی تبیین.  95/10/14

هدف عمده در نمازجمعه تبیین است
تقلیـد فرهنگی خطر خیلـی بزرگی اسـت، اما این حرف اشـتباه نشـود با اینکـه بنده با 
مد و تنوع و تحول در روشـهای زندگی مخالفم؛ نخیـر، مدگرایی و نوگرایـی اگر افراطی 
نباشـد، اگر روی چشـم و همچشـمی رقابتهای کودکانه نباشـد، عیبی نـدارد. لباس و 
رفتـار و آرایـش تغییر پیـدا می کنـد، مانعی هـم نـدارد؛ اما مواظـب باشـید قبله نمای 
ایـن مدگرایـی به سـمت اروپا نباشـد؛ ایـن بد اسـت. اگـر مدیسـت های اروپـا و امریکا 
در مجالتـی کـه مدهـا را مطـرح می کننـد، فالن طـور لبـاس را بـرای مـردان یـا زنان 
خودشـان ترسـیم کردند، آیا ما باید اینجـا در همدان یا تهـران یا در مشـهد آن را تقلید 

کنیم؟ این بـد اسـت. 83/4/17

قبله نمای مدگرایی به سمت اروپا نباشد

... ایــن قطعــه ی مشــکل کار را، جوانــان دانشــمند مــا، در مــّدت کوتاهــی کــه مــا شــاهد 
بودیــم ]گذراندنــد[ و توانســتند ایــن راه را طــی کننــد و غنی ســازی را از ســه ونیم درصد 
بــه بیســت درصــد برســانند- آن جوانــی کــه میتوانــد این جــور حرکــت علمــی عظیمی 
را انجــام بدهــد، یــا میتوانــد در ســاخت موشــک و هواپیمــا بــا وجــود تحریمهــای بســیار 
ــر نظامــی صهیونیســت  ــی کاری بکنــد کــه افســر صهیونیســت، مدی ســخت بین الملل
میگویــد مــن بــا ایرانی هــا دشــمنم، اّمــا نمیتوانــم خــودم را از تحســیِن کاری کــه اینهــا 
کردنــد بــاز بــدارم، ]اینهــا[ کار بزرگــی انجــام دادنــد؛ خــب جوانــی کــه میتوانــد آن جور 

موشــک درســت کنــد، آن جــور هواپیمــا درســت کنــد، آن جــور ســالح نظامــی درســت 
کنــد، ســالح پیشــرفته درســت کنــد، دشــمن را بترســاند، میتوانــد غنی ســازی اورانیوم 
را از ســه ونیم درصــد بــه بیســت درصــد برســاند، ایــن جــوان نمیتوانــد ماشــین را بــرای 
تولیــد خــودرو یــا فــالن موضــوع دیگــر پیشــرفت بدهــد و پیــش ببــرد؟ چــرا نمیتواند؟ 
جــوان مــا توانایــی اش را دارد؛ نیــروی انســانی مــا، مغــز متفّکــر و فّعــال جــوان باســواد و 
ــرای ایــن کارهــا؛ خیلــی کارهــا را  ــی، آمــاده اســت ب بااســتعداد و تحصیل کــرده ی ایران

میتوانیــم انجــام بدهیــم.    96/1/1

جوان ما توانایی اش را دارد
مغز متفّکر و فّعال جوان باسواد و بااستعداد و تحصیل کرده ی ایرانی آماده است

این است حزب ا...

حزب ا... تریبون

 با سالم درود بر حزب ا...... و یاران امام خامنه ای... در فیسبوک گروهی از دوست داران 
حزب ا... ساکن در آمریکا از من درخواســت کردند که از مسئولین گرانقدر هفته نامه خط 
حزب ا... در خواست کنم که این هفته نامه به دست این گروه در خاک آمریکا برسانید... حاال 

سوالم این است آیا این در خواست امکان پذیر است!؟
پاسخ: سالم. همانطور که پیش از این در نشریه تاکید کردیم تکثیر و توزیع خط حزب 
ا... داوطلبانه و خودجوش است. بدین نحو که برادران و خواهران گرامی فایل نشریه را 
 telegram.me/khattehezbollah :...یا کانال خط حزب ا khamenei.ir از سایت
دانلود، به تعدادی که امکان دارند تکثیر و در محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیات 

های مذهبی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع میکنند.
سالم خط حزب ا... 72  در ریسمانتاب در تعداد 11 نسخه چاپ گردید.

با سالم، سینا سالک ریحانی، ۵۰ سری از نشریه را )شــماره ۶۸ به بعد( در دبیرستان 
اســتعداد های درخشــان عالمه امینی تبریز در بین دانش آموزان عالقه مند و دبیران با 

هماهنگی مدیریت توزیع کردم. 

این چیز مهمی است که برافراشتن پرچم اهل بیت)( در دنیای اسالم، حقیقتاً 
می تواند دنیای اسالم و مسلمین را از این دو نقطه نظر گرد هم مجتمع کند ]یکی 
محبت به اهل بیت )( و دیگری آموزش دین و تعلم معارف[. امروز این فرصت عظیم در 
اختیار همه ی مســلمین اســت؛ مخصوصاً آنهایی که مکتب اهل بیت را در عمل تحقق 
بخشیده اند و ایماناً و عمالً به آن متصل شده اند.امروز در ایران اسالمی - که حاکمیت اسالم و 
قرآن در آن، امیدی به همه ی مسلمین عالم داده است - بحمدا... پرچم اهل بیت در اهتزاز 
است و ما می بینیم که همه ی مسلمین گوشه و کنار عالم، به این نظام و به این جمهوری و به 
این پرچم و به پرچم متعالی اســالم که در این جا در اهتزاز است، احترام می گذارند و از آن 

احساس عزت می کنند. »مبواالتکم مّتت الکلمة و عظمت الّنعمة و ائتلفت الفرقة« )1(. 95/9/16
1 ( تهذیب االحکام ، شیخ طوسی ، ج 6 ، ص 96 عیون  أخبار الرضا ، شیخ صدوق ج ۲ ص ۲77 من 

الیحضره الفقیه ، شیخ صدوق ، ج ۲ ، ص 610 بحاراألنوار ، عالمه مجلسی ، ج 97 ، ص 173

حدیث شـرح

هرکس در مقابل رای ملت بایستد بنده در مقابلش می ایستم
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

امام کالم

  اين حق را عزيز بشمريد
 و از آن پاسداری كنيد

صبحـگاه 12 فروردين - كه روز نخسـتين 
حكومـت اهلل اسـت - از بزرگتريـن اعيـاد 
مذهبـي و ملي ماسـت. ملـت ما بايـد اين 
روز را عيد بگيرنـد و زنده نگـه دارند. هان! 

اي ملـت عزيـز كه با خـون جوانـان خـود حق خـود را به دسـت آورديـد، ايـن حق را 
عزيز بشـمريد و از آن پاسـداري كنيـد، و در تحت لواي اسـام و پرچم قـرآن، عدالت 
الهي را بـا پشـتيباني خود اجـرا نماييد. مـن با تمـام قوا در خدمت شـما كـه خدمت 
به اسـام اسـت، اين چند روز آخر عمـر را مي گذرانـم، و از ملـت انتظـار آن داريم كه 

با تمام قـوا از اسـام و جمهـوري اسـامي پاسـداري كنند.  
امام خمينی )(، 1۲فروردين1359

اهتزاز پرچم اهل بیت)( در ایران

سخنرانی نوروزی  رهبر انقالب در حرم رضوی؛ اول فروردین 1396

سال دوم ،  شماره  75|  هفتـه دوم فروردین 96هفته نامه خبـری-تبیینی  

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   1۰۰۰1۰2۸ 
   دورنگار: ۰21-۶۶97732۸

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

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

شـهید امالکِی شـما - جانشـین فرمانده لشـکر گیالن - وقتـی در میدان جنـگ در معرض 
بمبـاران شـیمیایی بـود و بسـیجِی بغـل دسـتش ماسـک نداشـت؛ او ماسـک خـودش را 
برداشـت و بـه صـورت بسـیجِی همراهش بسـت! قهرمـان یعنـی این. البتـه هر دو شـهید 
شـدند؛ امـا ایـن قهرمانـی مانـد؛ اینهـا کـه از بیـن نمیـرود؛ »وال تحسـبّن الّذین قتلـوا فی 

سـبیل اللَّ امواتـا بـل احیـاء«؛ اینهـا زنده انـد.  80/۲/1۲

قهرمان یعنی این!

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح 
سردار شهید حسین امالکی

عمدتـاً  و سـختی  ها  »تلخی هـا 
مربـوط به مشـکالت اقتصـادی و 
معیشـتی مردم اسـت؛ طبقات متوّسـط و 
ضعیف در طول سـال درگیر این مشـکالت 
بودنـد و همچنـان هسـتند؛ چـون از وضع 
مردم مّطلع هسـتم، لـذا تلخـی را با همه ی 
وجـود حـس میکنـم؛ تلخـی کاِم مـردم، 
بخصـوص مـردِم ضعیـف و فرودسـت و 
طبقـات ضعیـف کـه مربـوط بـه مسـائل 
اقتصـادی و مشـکالت اقتصـادی اسـت، 
مثـل  بیـکاری،  مثـل  گرانـی،  مثـل 
آسـیب های اجتماعـی کـه آنها هـم عمدتاً 
منشـأ اقتصـادی دارنـد؛ مثـل تبعیض ها و 
نابرابری هـا. 95/1۲/30«  »شـکایات مردم و 
دیدگاه هـای صاحب نظـران به دسـت مـا 
می رسـد و بایـد در مسـائلی نظیـر تولیـد، 
اشـتغال، از بیـن بـردن رکـود بـه معنـای 
واقعـی کلمـه، قاچـاق و واردات و صـادرات 
به گونه ای عمـل کرد که مـردم تأثیـر آن را 
در زندگـی خـود کامالً احسـاس کننـد اما 

اکنون این گونه نیست. 95/1۲/19«
آنهـا  اسـت.  دشـمن  نقشـه ی  »ایـن 
میخواهند این جـور وانمود بکننـد که نظام 
اسـالمی قـادر نبـوده اسـت و قادر نیسـت 

مشـکل اقتصادی ملّت ایران را و مشـکالت 
اساسـی ملّـت ایـران را حـل کنـد و گره ها 
را باز کند؛ یـک سوءاسـتفاده ی این جوری 
میخواهنـد بکننـد بـرای کوبیـدن نظـام 
اسـالمی. ایـن حـرف ناشـی از بغـض و 
عـداوت و کینـه ی آنهـا بـه نظام اسـالمی 
اسـت. این یک حـرف خـالف واقع اسـت، 
خدماتـی کـه نظـام اسـالمی و جمهـوری 
اسـالمی بـه ایـران و ملّـت ایـران در ایـن 
مّدت کرده اسـت، یـک خدمات برجسـته 
و فوق العـاده اسـت. اگـر وضـع ملّـت را و 
وضـع کشـور را مقایسـه کنیـم بـا قبـل از 
دوران اسـالمی یعنـی در دوران طاغـوت، 
آن وقـت معلـوم میشـود کـه چـه خدمات 
بـزرگ و ارزشـمندی را نظـام اسـالمی 
تقدیـم کرده اسـت. بلـه، ضعفهایـی وجود 
دارد؛ ایـن ضعفهـا مربـوط بـه مدیریّـت 
ماهـا اسـت، ایـن مربـوط بـه کمبود هـا 
و ناتوانایی هـای مدیرانـی اسـت کـه در 
بخشـهای مختلـف مشـغول کار بوده انـد. 
در  مسـئولیت  احسـاس  »اگـر   »96/1/1
مسـئوالن به گونه ای بـود که آنـان همواره 
دغدغـه ی کار و تـالش و هدف گرایـی و 
مجاهدت داشـتند، نشـان می دهد آنان در 

خطوط اصلـی حکومـت اسـالمی حرکت 
می کننـد امـا اگـر برخـالف ایـن بـود باید 
از چارچوب هـای حکومـت  بدانیـم کـه 
 »95/1۲/19 شـده ایم.  خـارج  اسـالمی 
»مـا بـرای کشـورمان و بـرای ملّتمـان چه 
میخواهیـم؟ مـا میخواهیـم ملّت و کشـور 
به کجا برسـد؟ ما بـرای ملّت ایـران امنّیت 
ملّـی میخواهیـم، عـّزت ملّـی میخواهیم، 
رفـاه  میخواهیـم،  عمومـی  سـالمت 
عمومی میخواهیـم؛ پیشـرفت همه جانبه 
میخواهیم، اسـتقالل از قدرتهای سلطه گر 
جهانی میخواهیم، شـکوفایی اسـتعدادها 
میخواهیـم، رهـا شـدن و نجـات یافتـن از 
آسـیب های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد 
و امثـال اینهـا- میخواهیـم؛ اینهـا را بـرای 
کشـور میخواهیـم؛ اینهـا چیزهایی اسـت 
کـه مـا در زمینـه ی مسـائل مـاّدی بـرای 
کشـورمان دنبـال میکنیـم و میخواهیـم. 
آن  وقتـی ملّـت به آسـایش خواهد رسـید 
کـه ایـن مـواد بـرای او در داخـل کشـور 
تأمین بشـود. خـب چگونه میشـود اینها را 
به دسـت آورد ؟ عـّزت ملّـی، امنّیـت ملّی، 
اقتدار ملّی، پیشـرفت همه جانبـه چه جور 
بـه دسـت می آیـد؟ مـن عـرض میکنـم 

بـدون اینکـه کشـور یـک اقتصـاد قـوی  
داشـته باشـد، اینهـا بـه دسـت نمی آیـد. 
نیـاز ما اقتصـاد قـوی، تولیـد قـوی، همراه 
بـا مدیریّـت قـوی اسـت؛ نیازمـان ایـن 
اسـت: یـک اقتصـاد قـوی و مطمئـن و 
مّتکـی بـه خـود کـه دسـتمان به سـمت 
انتخـاب  بتوانیـم  نباشـد،  دراز  دیگـران 
کنیـم، بتوانیـم حرکـت کنیـم، بتوانیـم 
اقدام کنیـم، بتوانیـم روی قیمـت نفت اثر 
بگذاریـم، پـول ملّـی را ارزشـمند کنیـم، 
قـدرت خریـد مـردم را بـاال ببریـم؛ بـدون 
یـک اقتصـاد قـوِی این جـوری، نه بـه یک 
عـّزت مسـتمّری خواهیـم رسـید، نـه بـه 
یـک امنّیـت مسـتمّری خواهیـم رسـید؛ 
این چیزهـا را بایـد تأمیـن کنیـم. اهّمّیت 
اقتصـاد ایـن اسـت. و البّتـه بـدون اتّحـاد 
ملّی هم بـه دسـت نمی آیـد؛ بـدون پیوند 
عمومـی ملّت بـا نظام هـم این خواسـته ها 
به دسـت نمی آید؛ بـدون فرهنـگ انقالبی 
هم بـه دسـت نمی آیـد؛ بـدون مسـئوالن 
شـجاع و فّعال و پُـرکار هم این خواسـته ها 
تأمیـن نخواهد شـد. همـه ی اینهـا را الزم 
داریـم و بایـد تأمیـن کنیـم و میتوانیـم 

تأمیـن کنیـم. 96/1/1

تاریخ شهادت : 
نهم فروردین 67

شهادت: 
در اثر بمباران شیمیایی بعثی ها

مزار:
گلزار شهدای لنگرود کوالک محله

حل مشکالت مردم مسئوالن شجاع و فّعال و پُرکار می خواهد

مدیریت قوی، کلید اقتصاد قدرتمند

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در اولیـن روز سـال 1396 در حـرم مطهـر رضوی دربـاره دو 
محـور اصلـی اقتصـاد و انتخابـات بـه سـخنرانی پرداختنـد، بـا توجه بـه اینکه ایشـان 
پیرامـون مسـائل اقتصـادی و سـایر موضوعات نـکات فراوانی برشـمردند، خـط حزب اهلل 
سـرتیترهای مهـم بیانـات رهبر معظم انقـالب را برای مرور سـریع مخاطبان و آشـنایی با 

شـمای کلـی این بیانـات مهم منتشـر مـی کند.
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دو جهِت درخشش 
ملت ایران در سال 95

  1. پایبندی به مسائل انقالب و ارزشهای انقالب و نظام اسالمی
  ۲. پایبندی مردم به مسائل ایمانی و دینی

دالیل اهمیت حضور پرشور مردم 
در مسائل انقالبی و دینی در سال 95

  1. انقالبی بودن سمت و سوی حرکت ملت ایران
  ۲. نمایش وحدت ملی در جهت انقالب با وجود اختالف نظرها

نمونه هایی از 
ظرفیت های کشور

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

خواسته های انقالب برای مردم 
در زمینه مسائل ماّدی:

  1. امنیت ملی    ۲. عزت ملی
  3. سالمت عمومی   4. رفاه عمومی

  5. پیشرفت همه جانبه   6. شکوفایی استعدادها
  7. استقالل از قدرتهای سلطه گر جهانی

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

الزامات رسیدن به خواسته های انقالب
  1. اقتصاد قوی، مطمئن و متکی به خود

  ۲. اتحاد ملی 
  3. پیوند عمومی ملت با نظام

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

مؤلفه های اقتصاد قوی:
  1. تولید قوی                                         ۲. مدیریت قوی

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

نمونه هایی از خدمات نظام جمهوری اسالمی به 
ملت ایران نسبت به قبل از انقالب

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

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

  5. در زمینه ی فّعالّیتهای نظامی

خألهای اقتصادی 
امروز کشور

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

نتایج، آثار و فواید رونق تولید ملی
 1. اشتغال    

 ۲. شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها
 3. 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
 7. از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری های اجتماعی

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

امکانات الزم
 برای تولید ملی

 1. نیروی انسانی
 ۲. سرمایه

 3. ابزار کار پیشرفته

الزامات رونق تولید ملی
 1. مدیریّت کارآمد و متعّهد و متدیّن

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

 4. امنّیت سرمایه گذاری
 5. ثبات سیاستها

وظیفه مردم در زمینه تولید داخلی     
 1. احساس مسئولیت آحاد مردم در مسئله تولید داخلی

 ۲. مصرف تولید داخلی و پرهیز از خرید از مارکهای خارجی
 3. 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

دو مسئله مهم در زمینه رونق تولید داخلی
 1. جلوگیری از واردات کاالهایی که یا در داخل تولید 

میشود یا قابل تولید کردن است
 ۲. مبارزه با باندهای قاچاق

دو مسئله مهم برای رهبر انقالب 
در امر انتخابات

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

نمای کلی بیانات رهبر انقالب در حرم رضوی


