
در ماه مباک رمضان به بهشت 
نیک رفتاری برویم

ماه رمضان را »مبــارک« نامیده اند؛ 
علّت مبارک بودن این ماه، این است که 
راه نجات از آتش و فوز به جّنت اســت، که در 
دعاى روز ماه رمضان ]میخوانیم [: َو هذا َشهُر 
الِعتِق ِمَن الّنارِ َو الَفــوزِ بِالَجنَّة.)1( آتش و دوزخ 
الهى و همچنین بهشت و نعیم الهى در همین 
دنیا موجود اســت. آنچه در نشــئه ى آخرت 
تحّقق پیدا میکند، باطن همان چیزى است که 
در اینجــا اســت: »َو اِنَّ َجَهنَّــَم لَُمحیَطــٌة 
بِالکِفرین«)2(؛ جهّنم در همین جا، در همین 
نشــئه، در همین زندگى، کافران و ظالمان و 
معاندان و مخالفان را احاطه کرده است؛ بهشت 

هم همین جور.
اینکه ما از جهّنم به بهشــت برویم، دست خود 
ما اســت؛ در همین جا تحّقق پیــدا میکند و 
صورت عینى و باطنى و واقعى آن در آن نشــئه 
دیده میشــود. مــا میتوانیم این ســفر را، این 
ِســیر از دوزخ بدکــردارى، دوزخ بددلى، دوزخ 
بداندیشى، از این دوزخ که مال این دنیا است را 
به بهشت نیک کردارى، به بهشت نیک اندیشى و 
نیک رفتارى و نیک خویى انجام بدهیم؛ اسم این 

حرکت »انابه« است، »توبه« است. 93/4/16
1( الكافي، ج4، ص۷۵.

2( توبه/49.

 س: کســانی که در ماه رمضان برای انجام 
وظیفه دینی در مسافرت هستند و به همین 
دلیل نمی توانند روزه بگیرنــد، اگر در حال 
حاضر بعد از چند سال تأخیر، بخواهند روزه 

بگیرند، آیا پرداخت کّفاره بر آنها واجب است؟
ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار 
عذرى که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان 
ســال آینده به تأخیر انداخته باشــند، قضاى 
روزه هایى که از آنان فوت شــده کافى است، و 
واجب نیست براى هر روزى یک مّد طعام فدیه 
بدهند، هرچند احتیاط در جمع بین قضا و فدیه 
اســت. ولى اگر تأخیر در قضاى روزه به خاطر 
سهل انگارى و بدون عذر باشد، جمع بین قضا و 

فدیه بر آنها واجب است.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

زن در خانواده یک نقش همسرى دارد؛ این نقش همســرى، فوق العاده است؛ ولو اصاًل 
مادرى اى وجود نداشته باشد. نقش همسرى را نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم 
این مرد در داخل جامعه یک موجود مفیدى باشــد، باید این زن در داخل خانه همســر 
خوبى باشد؛ واّل نمیشود.ما در دوران مبارزه و بعد از دوران مبارزه، دوران پیروزى انقالب، 
آزمایش کردیم؛ مردانى که همسران همراه داشتند، هم در مبارزه توانستند پایدار بمانند، 

هم بعد از انقالب توانستند خط درست را ادامه بدهند. البته عکسش هم بود. 90/10/14 

همسران همراه؛ مبارزه پایدار

مردم دزفول قهرمانی ماندگاری به ثبت رساندند

سـالم  بـراى انتشـار در مسـاجد هـم 
اشتراک دارید؟     

سـالم ،جهـت توزیـع نشـریه خبـرى، 
تبیینـى در شهرسـتانها چـه اقدامـى انجـام 

دهیم ،باتشکر ،لطفا پاسخ بفرمایید. 
پاسـخ: سـام. همانطـور کـه پیـش از این 
در نشـریه تاکیـد کردیـم تكثیـر و توزیع 
ا... داوطلبانـه و خودجـوش  خـط حـزب 
اسـت. بدین نحـو کـه بـرادران و خواهران 
سـایت  از  را  نشـریه  فایـل  گرامـی 
 KHAMENEI.IR یـا کانـال خط حـزب ا...:
telegram.me/khattehezbollah دانلود، 
بـه تعـدادی که امـكان دارنـد تكثیـر و در 
محل هایـی مثـل مسـجد، پایگاه بسـیج، 
هیئت هـای مذهبی، دانشـگاه هـا و حوزه 

هـای علمیـه توزیـع میكنند
سـالم بـه همـه بـرادران ، تعـداد 600 
نسـخه از نشـریه هر هفته در نمازجمعه هاى 
محـالت و خمیـن و دلیجـان و نیـم ور توزیع 

مى شود. 
سـالم قبـال همانوقـت کـه نشـریه در 
سـایت منتشـر مى شـد امـکان کلیـک روى 
قسـمت مـورد نظـر نشـریه و برداشـت از آن 
بود ولـى اکنون تا انتشـار نشـریه بعـد امکان 
گذشـته  همچـون  لطفـاً  نـدارد  برداشـت 

نشریه قابل برداشت کنید.

مردم شهر دزفول یکی از بهترین امتحانهای دوران انقالب و جنگ تحمیلی را در تاریخ به یادگار 
گذاشتند و قهرمانی ماندگاری را به ثبت رساندند و این اثر شگفت آور نتیجه رسوخ و نفوذ ایمان 
انقالبی تا اعماق روح و جان این مردم است. قصص قرآن کریم طبیعت گذشته، حال و آینده 
را در پیش چشم مسلمانان قرار می دهد و به آنان درســی را که ناشی از حکمت الهی است، 
می آموزد تا وظیفه خود را بر اساس آنچه که اسالم و قرآن انتظار دارد انجام دهند. 75/12/23 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــابــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

فقرزدایی در اولویت باشد
مسئولین محترم کشور ایران علی رغم محاصرات 
شدید اقتصادی و کمبود درآمدها، تمامی کوشش 
و تالش خود را صــرف فقرزدایی جامعه کرده اند 
و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مســئولین 

کشــور ما اســت که روزی فقر و تهیدســتی از 
جامعه ما رخت بربندد .خدا نیــاورد آن روزی را 
که سیاســت ما و سیاست مســئولین کشور ما 
پشــت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به 
حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان 

از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ ا... 
که این با سیره و روش انبیا و امیر المومنین و ائمه 
معصومین- علیهم السالم- سازگار نیست، دامن 
حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم 

باید منزه باشد. امام خمینی )(  ۶ مرداد ۱۳۶۶

مسجد فرد را به جامعه 
طراز نزدیک می کند

خانه ى خــدا و خانه ى مردم؛ خلــوت اُنس با 
خدا و جلوت حشــر با مردم، کانــون ذکر و 
معراج معنوى و عرصه ى علم و جهاد و تدبیر 
دنیوى؛ جایــگاه عبادت و پایگاه سیاســت، 
دوگانه هاى به هم پیوسته ئى است که تصویر 
مسجد اسالمى و فاصله ى آن با عبادتگاه هاى 
رائج ادیان دیگر را نمایان میسازد. در مسجد 
اسالمى، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط 
زندگى پــاک و خردمندانه و ســالم، در هم 
مى آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمى آن 
نزدیک مى کند. مسجد، مظهر آمیختگى دنیا 
و آخرت و پیوستگى فرد و جامعه در دیدگاه و 

اندیشه ى مکتب اسالم است. 89/۷/18

روحّیــه ی جهادی را بــر روحّیه ی تافته ی 
جدابافتــه بــودن ترجیح بدهیــد. یکی از 
خطراتی که گریبــان کســانی را که یک 
امتیازی دارند میگیرد، این است که احساس 
کنند تافته ی جدابافته اند، احســاس کنند 
یک ســر و گردن از همه باالترند؛ این خطر 
بزرگی است، این یک خطر شخصّیتی است، 
یک بیمارِی شخصّیتی است؛ نگذارید این 
بیماری در شما رشد بکند و راهش هم این 
اســت که کار جهادی و روحّیه ی جهادی را 
در خودتان تقویت کنید. روحّیه ی جهادی 
یعنی کار را بــرای خدا انجــام دادن، کار را 
وظیفه ی خود دانستن، همه ی نیروها را در 

راهِ کارِ درست به میدان آوردن؛ این روحّیه ی 
جهادی اســت. برای اینکه ایــن روحّیه ی 
جهادی در شما تقویت بشود، حضورتان در 
اردوهای جهادی خیلی خوب است. نگویید 
وقتمان تلف میشود؛ نه، بیشترین و بهترین 
اســتفاده از وقت همین اســت. درستان را 
بخوانید، پژوهشــتان را بکنیــد، کارتان را 
بکنید، در اردوهای جهادی هم که در دوره ی 
سال، چند هفته ای انسان را مشغول میکند 
شرکت کنید. این شما را با متن مردم آشنا 
میکند، این شــما را با مشکالت و معضالت 
جامعه که غالباً از چشــم مســئولین دور 

میماند، آشنا میکند. 94/7/22 

حزب ا...  این است

کار و روحّیه جهادی را در خودتان تقویت کنیدقضای روزه 

حضورحضرت آیت ا... خامنه ای  در دزفول؛ در روزهای موشک باران
انتشار بمناسبت چهارم خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری  

ایـرانی خانواده

جمعه مناز

 شرح حال این برجستگان را که خیلی درس ها به ما میآموزد، بخوانید| این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح شهید محمود شهبازی

همین ســردار عالى مقام، آقاى حاج احمد متوسلیان که من از نزدیک این مرد برجســته را میشــناختم و کار او، روحیه ى او و تالش او را دیده ام و او یکى از 
برجستگان دفاع مقدس بود - به نظر من بخصوص شما جوان هاى عزیز، شرح حال این برجســتگان را که خیلى درس ها به ما میآموزد، بخوانید؛ ... و نام این 

شهید محمود شهبازى که به طور متصل با این مرد بزرگ همراه است، این ها از افتخارات بزرگ و از متخرجین این دانشگاهند.   8۷/9/24
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کار جهـادی و انقابـی و حـل مشـكات اقتصـادی، انتظـار مـردم و 

رهبـری از منتخـب ملـت؛

مزار: گلستان شهدای اصفهان تاریخ شهادت: 2 خرداد 1361 شهادت: به دست رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی

خبر  ویژه

یكی از روزهای مهم در تاریخ انقاب، از ابتدا تا کنون روز سوم خرداد است. »روز سوم خرداد نماد 
ایثار و مقاومت و پیروزی ملت ایران به برکت ایمان و به کار گرفتن قوای خود در مقابل دشمن است. 
در گذشته نباید متوقف ماند؛ همیشه گذشته پلكانی اســت برای پیشرفت ملت ها به سمت 
آینده های روشن. همچنین گذشته ها را مطلقاً نباید از یاد برد؛ همیشــه باید گذشته ها را زنده نگه داشت. 
84/3/3« یكی از مهم ترین عوامل این روز به یاد ماندنی از این جهت است که بر اساس محاسبات و برآوردهای 

کارشناسان و خبرگان نظامی یک امر کاما نشدنی و دست نیافتنی بود. اما همین امر محال چگونه محقق شد؟ 

رمزانجامنشدنیها
دسـت معجزه گر جـوان مؤمـن ایرانـی، جـوان مبتكـر متكی بـه خدا

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعــى از مدیران و 
اساتید مؤّسسه ى امام صادق )( ضمن تمجید از 
تالش ها و زحمات ارزنده حضرت آیت ا... سبحانى 
در زمینه احیاى کالم اسالمى، درباره توجه به علم 
کالم در ســطح عمومى و ضرورت پاسخ به شبهات 
مطرح شــده در فضاى عمومى با اســتفاده از ابزار 
رسانه اى جدید فرمودند: ... امروز شما مالحظه کنید، 
هر انسانى که فرض کنید یک تبلت دستش باشد، 
با همه ى افکار و حرفهــاى انحرافى میتواند روبرو و 
مواجه بشــود؛ حال به قدرى که ظرفّیت دارد. با این 
نگاه به مسئله نگاه کنید که شما چقدر نقش میتوانید 
ایفا کنید. به نظر من این وســایل رسانه اى جدید، 
هم یک فرصت اســت، هم یک خطر است؛ فرصت 
از دو نظر، خطر از یک جهت. خطر از این جهت که 
ممکن است این حرفها و ُشبهه ها، در ذهن جوان ها و 
در ذهن غیرجوانها اثر بگذارد و اینها را منحرف کند؛ 
این جهت خطر است. اّما از دو جهت فرصت است: 

یکى اینکه ما مّطلع میشویم که چه شبهه هایى وجود 
دارد. یکى از مشکالت کار ما این است که ما شبهه ها 
را نمیشناسیم. من میبینم خیلى از آقایان محترم 
خب با دانشجو مواجه اند، ]اّما[ آنچه در ذهن او و در 
دل او میگذرد را نمیدانند. ما به برکت فضاى مجازى 
و این رسانه ى عظیم عمومى میتوانیم کشف کنیم 
که چه چیزهایى امروز مطرح است؛ این یک فرصت 
]است[ که خب فرصت بسیار باارزشى است. فرصت 
دّوم هم این است که از همین طریق میتوانیم شبهه 
را برطرف کنیم و آن را ازاله کنیــم. بنابراین اینکه 
گفت »هر ُعسرى دو یُسر همراهش است«،  اینجا 
این تهدید دو فرصت همراه خودش دارد که از این 
دو فرصت باید حّداکثر استفاده را کرد. بنابراین ... ما 
کار و تالِش براى کالم را از سطح خواّصى نه اینکه کم 
بکنیم بلکه سطح عاّمى و عمومى را هم حتماً مورد 
توّجه قرار بدهیم و این، کار اساسى اى است که امروز 

| لزم است انجام بگیرد.|     

» آن عامل اصلى در این میان چه بود؟ میتوان عواملى را شــمرد؛ لیکن اصلیترین عوامل، آن روح اعتماد به 
خدا و اعتماد به نیروى خود بود. اگر آن روز میخواســتیم بر اساس محاسبات معمولى و متعارف فکر کنیم، 
هیچ کس قضاوت نمیکرد که این حادثه ممکن است اتفاق بیفتد؛ ولى جوانان ما، مردان مؤمن ما، رزمندگان 
ما در نیروهاى مسلح، با همت، با ایمان، با توکل به خدا و با گذاشــتن جان عزیز در کف دست و نترسیدن و 

3  نهراســیدن از خطر مرگ وارد میدان شــدند و این حادثه ى بــزرگ را به وجود آوردنــد. 89/3/3«  

یک تهدید و دو فرصت
برای رسانه های نو

سخن هفته

نیمه دوم  مردمساالری دینی

رهبر معظم انقالب اســالمى در دیدار جمعى از فرماندهان، رزمندگان و هنرمندان و 
دســت اندرکاران برنامه هاى شــب هاى خاطره ى دفاع مقدس: حضرت ابراهیم با آن 
عظمت به خداى متعال عرض میکند که میخواهم زنده شدن مرده ها را ببینم؛ خداوند 
میفرماید: »اَ وَلَم ُتؤِمن«  مگر قبول ندارى؛ جواب میدهد »قاَل َبــٰى«   چرا قبول دارم  »َو 
لِكن لَِيطَمِئَّ َقلبی« این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک 

حقیقت، این خیلى چیز مهّمى است، این را جنگ به ما نشان داد. ما الن میتوانیم اّدعا 
بکنیم که جمهورى اسالمى با همه ى چالشهایى که در مقابل او به وجود مى آورند میتواند 
پنجه بیندازد و بر همه ى آنها میتواند غالب بشود...  چون این را تجربه کردیم. »واَل َتِهُنوا واَل 
َتْحزَُنوا َوأَْنُتُم األَْعَلْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي« اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشد، کوه ها 

در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوى هموار خواهد شد و قدرت مقاومت 
نخواهد داشت... هشت سال همه ى دنیا مّتفق شــدند علیه ما و با ما جنگیدند؛ یعنى 
آمریکا، ناتو، شوروى آن روز، مرتجعین منطقه و بقّیه همه علیه ما بودند در عمل؛ ما هم 
یک نهال تازه روییده با تجربه هاى کم توانستیم بر همه ى اینها فائق بیاییم؛ این تجربه ى 
ما است. این براى »لَِيطَمِئَّ َقلبی «  کافى نیست؟ این مثل همان زنده شدن مرغهایى است 
که جناب ابراهیم علیه الّسالم از خداى متعال خواست، خدا گفت این جورى عمل بکن 
براى اینکه قلبت آرامش پیدا کند؛ این آرامش قلبى را ما باید داشــته باشیم. 96/3/3

کوههادرمقابلجامعهوانسانقوی
قدرتمقاومتنخواهدداشت

 اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشد
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   نیویورک تایمز: ایران بزرگتر از آن است که 
ترامپ بتواند آن را منزوی کند

راجر کوهن، نویسنده آمریکایى از سیاست هاى 
دونالد ترامــپ،  در قبال ایــران و اظهارات ضد 
ایرانى وى در عربســتان ســعودى انتقاد کرده 
و آنها را "مشــکل آفرین" توصیف کرده اســت. 
این روزنامــه در ادامه عربســتان ســعودى را 
"سرچشمه" گروه هاى تروریستى مانند داعش 
و القاعده توصیف کرده و نوشــته ایران، بزرگتر 
از آن اســت که رئیس جمهور آمریکا بتواند آن 
را منزوى کند. "کریسشن ساینس مانیتور" نیز 
با اشاره به سفر ترامپ به عربستان، نوشته است 
که قراردادهاى تسلیحاتى منعقد شده با ریاض، 

خاورمیانه  را بى ثبات تــر مى کند.  |     تســنیم|

  بیانیه وزارت خزانه داری آمریكا درباره 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران

وزارت خزانه داري آمریکا دربیانیه اي از اعمال 
تحریم هاي جدید برضد دو مسئول دفاعي ایران، 
یک شرکت ایراني و اعضاي یک شبکه مستقر در 
چین به علت حمایت از برنامه موشکي ایران خبر 

داد . |   خ صداوسیما | 

  آغاز اقامت اجباری رهبر انقاب بحرین
 توسط آل خلیفه

رسانه هاى منطقه خبر دادند، نیروهاى امنیتى 
رژیم آل خلیفه به منطقه الدراز و منزل آیت ا... 
شیخ عیسى قاسم رهبر انقالب بحرین یورش 
برده و ضمن به شهادت رســاندن 5 تن، ده ها 
نفر را دستگیر کردند. پس از این حمله، وزارت 
کشور رژیم آل خلیفه از آغاز اقامت اجبارى شیخ 
عیسى قاســم خبر داد. چند روز پیش دادگاه 
بحرین آیت ا... عیســى قاســم را به یک سال 
حبس محکوم کرد، اما اجراى این حکم صادره 
تا سه ســال تعلیق شده اســت. پس از صدور 
حکم دادگاه بحرینى علیه آیت ا... عیسى قاسم، 
تظاهرات گسترده اى در همه مناطق  بحرین 
به خصوص اطراف منزل ایــن مرجع دینى در 

منطقه "دراز" آغاز شده بود. | باشگاه خبرنگاران| 

  ایندیپندنت: انتخابات آزاد در ایران 
دیكتاتورهای سعودی را به وحشت می اندازد 
ایندیپندنت: سعودى ها از این که یک ایرانى 
معقول و منطقــى در یک انتخابــات آزاد و 
رقابتى پیروز شده اســت، وحشت خواهند 
کرد؛ چراکه هیچ یک از 50 دیکتاتورى که در 
ریاض قرار است با ترامپ دیدار کنند، جرأت 
برگزارى چنین انتخاباتى را نخواهند داشت. 
بنابراین، این یک خبر خــوب براى ایرانى ها 
و جمعیت گســترده جوان این کشور و یک 
خبر بد براى ترامپ و متحدان منطقه اى اش 

است.  |  ایسنا | 

هفته اخبار
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هر کسی پای صندوق رأی برود و از روی احساس مسؤولیت و طبق تشخیص خود رأی را بیندازد، باید احساس کند که 
تکلیف خود را انجام داده است. همه ی کسانی که به نحوی در این انتخابات شرکت کردند، دخالت کردند، تبلیغات انجام 
دادند و از کسی که مورد عالقه آنهاست و به نظرشــان اصلح بوده است، حمایت کردند، پیش خداوند متعال مأجورند. 
این، شرط اصلی قضیه است. »انّما یتقبل اللَّ من المّتقین«. این، دستور قرآنی ماست. هر کس برای خدا کار کند، خدای 

متعال اجر او را ضایع نمیکند؛ ولو مثقال ذّره ای باشد. این، صحنه امتحانی بود که مردم وارد شدند. 76/3/7

# اجر_شرکت_در_ انتخابات                     
 

کلید
واژه

نیمه دوم  مردمساالری دینی

اما حضور حداکثرى مردم درانتخابات، تنها یک روى مردم 
سالرى دینى است و آن روى دیگر، »وظیفه مسئولن و 
پاسخگویى آنان« به مردم است. زیرا »مردم سالرى فقط 
این نیســت که انســان تبلیغات و جنجال کند و باألخره 
عّده اى را به پاى صندوقها بکشاند و رأیى را از مردم بگیرد، 
بعد هم خداحافظ؛ هیچ کارى به کار مردم نداشــته باشد! 
بعد از آن که این نیمه اّول تحّقق پیدا کرد، نوبت نیمه دوم 
است؛ نوبت پاســخگویى اســت. ۷9/9/12«   براى همین 
هم رهبر انقالب در پیام خود به مناسبت حضور میلیونى 
مردم در انتخابات، بر »کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و 
جوانانه« براى برطرف کردن »مشکالت کشور« و غفلت 
نکردن از حل مشکالت کشور، »رعایت قشرهاى ضعیف«، 
»توجه به روســتاها و مناطق فقیــر«، »در نظر گرفتن 
اولویتها« و »برخورد با فساد و با آسیبهاى اجتماعى« تأکید 
کرده و از دولت منتخب خواسته اند که این موضوعات را در 
صدر برنامه هایش قرار دهد. در ادامه هر یک از این وظایف 
را با توجه به بیانات گذشته رهبر انقالب توضیح مختصرى 

میدهیم.
1. یکى از مهمترین راه حلهاى رفع مشکالت کشور »کار 
جهادى و انقالبى« اســت. زیرا »ما جز با کار جهادى و کار 
انقالبى نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. 
در همه ى بخشها، کمربسته بودِن مثل یک جهادگر لزم 
است ؛ این اگر بود، کارها راه مى افتد؛ بن بست ها باز میشود. 

 »96/2/10
2. برطرف کردن مشــکالت اقتصادى قشرهاى ضعیف 
خیلى مهم است. »حال بخشــى از این مشکالت، ناشى از 
تورم است. مســئله  ى گرانى و کاهش قدرت خرید وجود 
دارد؛ این را باید عالج کنید؛ این بــه عهده  ى بخش هاى 
مختلف اقتصادى اســت؛ یعنى هم بخشــهاى ستادِى 
اقتصادى، هم بخشهاى عملیاتِى اقتصادى باید به طور جد 
ان  شاءا... این را دنبال کنند. 91/6/2« البته باید توجه داشته 
باشیم که »آن پیشرفت اقتصادى که فاصله بین طبقات 

مردم را زیاد کند، مورد نظر اسالم نیست. ۷8/3/12« 

3. پس از انقالب اسالمى به همت جوانان جهاد سازندگى 
خدمات عظیمى به روستاهاى کشور شــد؛ »با این حال 
روســتاها و روستانشــینان عزیز که بار ســنگین تأمین 
آذوقه ى کشــور را بــر دوش دارند به تنگناهــاى زیادى 
دچارند. لزم اســت توجه به روستاها و شوراهاى اسالمى 
روســتا در صدر برنامه ى مسؤولن کشــورى قرار گیرد. 

 »۷8/2/8
آنچه نظام اســالمى از ســازندگى میخواهد، رشد، رونق 
و پیشــرفت اقتصادى اســت، با این مالحظه که بتوان به 
»عدالت اجتماعى« نزدیک شــد و فقیرى وجود نداشته 
باشــد؛ تا آنجا که »طبقات محروم در جامعه، احســاس 
محرومیت نکنند و محروم نباشــند؛ تا منطقه محروم در 
کشور نداشته باشــیم و فاصله بین فقیر و غنى، روزبه روز 

کمتر شود. این، هدف اصلى است. ۷2/1/1«
4. در مورد فهرســت مشــکالت کشــور باید گفت که 
»مسئله ى اقتصاد، مسئله ى اولویّت دار کشور است؛ نه  فقط 
امسال، که چند سال است این مسئله در رأس اولویّتهاى 
فورى کشــور قرار دارد و نیاز به تحّرک اقتصادى به شکل 
صحیح و با برنامه ریزى صحیح، در این چند سال محسوس 
بوده است. 96/1/1«  البته باید توجه داشت که تنها راه حل 
مشکالت اقتصادى کشور »اقتصاد مقاومتى« است. اقتصاد 
مقاومتى یک مجموعه است و مســئولن باید روى نقاط 
کلیدى آن تکیه بکنند. »این نقطه ى کلیدى عبارت است 
از تولید، تولید داخلى؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ 

اینها آن نقاط کلیدى اصلى است. 9۵/12/30« 
۵.  »تهیدست بودن قشرهایى از جامعه، خودش فسادآور 
است - فساد و اعتیاد و هرزگیهاى گوناگون بر اثر فقر پیش 
میآیند - ثروتمند شدن عّده اى از راه فساد هم خودش باز 
مرداب فســاد دیگرى زیر پاى مردم است؛ لذا با فساد باید 
مبارزه شود... باید مبارزه با فساد از همه طرف - چه از طرف 
رئیس جمهورى، چه از طرف بقیه قوا - دنبال شود. طورى 
شود که ان شــاءاللَّ مردم حرکت به سمت صالح را حس 

کنند. 80/2/28«

مسئله ی اقتصاد، 

مسئله ی اولوّیت دار 

کشور است؛ نه  فقط 

امسال، که چند سال 

است این مسئله در 

رأس اولوّیتهای فوری 

کشور قرار دارد و نیاز 

به تحّرک اقتصادی 

به شکل صحیح و با 

برنامه ریزی صحیح، 

در این چند سال 

محسوس بوده 

است. 96/1/1
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هفته سخن

غفلت از معنویت، آغاز همه انحراف ها

فرصت با ارزش روزه داری  

چند روز دیگر، ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد که بهار نوســازی و خودسازی انسان و انس با خداست. مگر 
می شود از این جنبه ی کار، غافل ماند؟ همه ی خطاها و اشتباهات، ناشی از نپرداختن به این جنبه ی کار است. در 
دنیا، انقالب ها، حکومت ها، اداره ها و ریاست ها از آن جا منحرف می شود که از این جنبه - یعنی جنبه ی معنویت، 
جنبه ی رابطه ی با خدا، ارتبــاط و اتصال قلب به خدا - غافل می مانند. ما هم اگــر دقت کنیم، آن جایی که پیش 
رفتیم، موفق شدیم، خوب عمل کردیم و راضی هستیم، آن جایی اســت که این جنبه را تامین کردیم. هرجا هم 

ضربه خوردیم، به خاطر ضعف در این جنبه ی کار است. 69/1/1

از فرصت ماه رمضان چه استفاده ای می توان کرد؟ این فرصت روزه داری برای شــماها خیلی فرصت با ارزشی است؛ 
خیلی می تواند دل های شما را نرم کند، به خشوع نزدیک کند تا بتوانید با خدا حرف بزنید؛ این شبها دعاهایی که 
در سحرها هست، در شبها هست، مخصوص شــبهای قدر است یا مخصوص به این شبها هم نیست و مال همه ی 
شبها است، خیلی باارزش است. غیر از معارفی که در این دعاها هست، خود احساس تضّرع و خشوعی که در این 

دعا انسان پیدا می کند، خیلی با ارزش است. 95/4/5

بمناسبت شروع ماه مبارک رمضان

نرمی دلها برای صحبت با خدا

کار جهادی و انقالبی و حل مشکالت اقتصادی، انتظار مردم و رهبری از منتخب ملت؛
بازخوانی

پرسش
و پاسخ

باید شر دشمن از سر مرزها کم می شد
روایت رهبر انقاب از دلیل ادامه یافتن جنگ پس از فتح خرمشهر

وقتــى نیروهــاى مســلح مــا در عملیــات  سان 2۵0 ساله
ان

بیت المقدس بــا تدبیر، روشــن بینى، اراده ى 
برخاســته از ایمان، توکل به خدا، استفاده ى از 
همه ى امکانــات - یعنى نگذاشــتند جزئى از 
امکانات هدر برود - و با تکیه به نیروى خود و اعتماد به 
خداى متعال حرکتشان را شــروع کردند، هیچ کس در 
دنیا باور نمى کرد اینها بتوانند خرمشهر را آزاد کنند؛ اما 
توانســتند. وقتى ما اعــالم کردیم خرمشــهر را پس 
گرفته ایم، تا یکى دو روز خبرگزاریهاى دنیا حاضر نبودند 
این خبر را پخش کنند - با چشــم تردید بــه آن نگاه 
مى کردند - اما این اتفاق افتــاد و آخر هم همه مجبور 
شــدند به این پیروزى اذعان کننــد. در این عملیات، 
رزمندگان ما بیش از پانزده هزار اسیر عراقى گرفتند و به 
اردوگاههاى اسرا به عقب جبهه فرستادند. البته خرمشهر 
آزاد شد؛ اما بســیارى از سرزمینهاى ما همچنان در زیر 
پاى دشــمن بود. مهران و نفت شــهر و صدها شــهر و 

روستاى ما در طول مرز مغصوب بود.
در همین خالل، کســانى که حاضر نبودند براى انقالب 
و منافع این کشور یک قدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند 
نق بزنند و علیه انقــالب بهانه گیرى کنند، باز فشــار 
مى آوردند که جنــگ را تمام کنید. اگــر اراده ى قوى 
و مصمم و ایســتادگى امام نبــود، مطمئنا جنگ جز با 
پیروزى دشمن تمام نمى شد. همین نفسهاى خبیثى 
که آن روز این وسوســه ها را در کشور مى دمیدند، امروز 
هم بعضى شان سر بلند کرده اند و همان حرفها را تکرار 
مى کنند و مى گویند چرا بعد از فتح خرمشهر آتش بس را 

قبول نکردید؟! بعد از فتح خرمشهر، هنوز بخش عظیمى 
از ســرزمینهاى ما - مرزها و شــهرهاى ما - و نیز گروه 
کثیرى از مردم ما در اختیار رژیم متجاوز بودند. تهدید 
بالى ســر مرزهاى ما بود و دشمن از همه طرف تجهیز 
مى شد. باید شر دشمن از سر مرزها کم مى شد؛ این یک 
بینش خردمندانه بود. آن روز همه ى دلسوزان کشور، از 
مســوولن نظامى و غیره، این منطق را براى همه اثبات 
مى کردند. امام یک انسان منطقى بود و تصمیم گرفت 
و عمل کرد و به فضل پروردگار توانســت ملت ایران را 

سرافراز کند. 81/3/1

در همین خالل، 

کسانی که حارض 

نبودند برای انقالب و 

منافع این کشور یک 

قدم بردارند، بلکه 

فقط بلد بودند نق 

بزنند و علیه انقالب 

بهانه گیری کنند، باز 

فشار می آوردند که 

جنگ را متام کنید
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1   این »دســت معجزه گر جــوان مؤمن   
ایرانى، جوان مبتکِر متکى به خدا 86/9/۵« بود 

که توانسته بود این نشدنى بزرگ را شدنى کند.
پیچیدگی ها و گره های طاقت فرسا

در روزهایى که کار عملیات بیت المقدس گره خورده 
بود و تردیدهاى جــدى در ادامه کار عملیات پیش 
آمده بود، احمد متوسلیان على رغم وضعیت نامساعد 
جسمانى، با پاى مجروح و متکى به عصا در منطقه 
ماند و در جمع بسیجیان اینگونه گفت: "برادران، ما 
وقتى که از تهران برگشتیم قول دادیم تا خرمشهر را از 
دست دشمن نگیریم بازنگردیم. ان شاءا... با در دست 
گرفتن ابتکار عمــل کار را تمام و خرمشــهر را آزاد 
خواهیم کرد. مى دانم شما بیش از بیست روز است 
که دارید یک نفس و بى امان در منطقه مى جنگید 
و خسته  شده اید. ولى از شما خواهش مى کنم تا جان 
در بدن دارید بمانید؛ شاید به لطف خدا در این مرحله 
بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. و ماندن و جنگیدن و 

خرمشهر را آزاد... خرمشهر را خدا آزاد کرد.
خرمشــهرهایی که در پیش است: اقتصادی و 

فرهنگی
رهبر انقالب درباره عرصه ى نبرد و چالش امروز 
جمهورى اسالمى در سوم خرداد سال گذشته 
جوان مومن حزب اللهى را اینگونه مورد خطاب 
قرار داده اند: »جوانهاى عزیز! بچه هاى عزیز من! 
فردا مال شما اســت، آینده ماِل شما است؛ شما 
هســتید که باید این تاریخ را با عّزتش محفوظ 
نگه دارید؛ شما هستید که این بارِ مسئولّیت را 
بردوش دارید؛ خّرمشــهرها در پیش است؛ نه 
در میدان جنگ نظامى، ]بلکه [ در یک میدانى 
که از جنگ نظامى سخت تر اســت. ... اینکه ما 
گفتیم اقتصاد مقاومتى، یعنى بخش اقتصادِى 
این سیاسِت بزرگ و اساسى، مقاومت اقتصادى 
است. اینکه گفتیم جوانهاى مؤمن و حزب اللّهى و 
انقالبى کارهاى فرهنگى خودجوش را رها نکنند 
و دنبال بکنند، و همه ى دستگاه هاى فرهنگى 
کشور را دعوت کردیم و میکنیم که در این جهت 
حرکت کننــد، این، بخش فرهنگــِى این عدم 
تبعّیت است، این جهاد بزرگ است، جهاد کبیر 

است. 9۵/3/3« 
خسته نشدن از مجاهدت و ناامید کردن دشمن

ملت ما نشان داده است که از مجاهدت خسته 
نمى شود؛ و همین، دشمنان  را مأیوس  مى کند. 
امروز طمع و امید دشــمنان ملت ایران- یعنى 
همین مستکبرین آمریکائى و شبکه ى شیطانى و 
خطرناک صهیونیسم در دنیا- نسبت به غلبه پیدا 
کردن بر ملت ایران، از بیست سال پیش بمراتب 
کمتر اســت؛ چون مى بینند ملت ایران با چه 
نشاطى مشغول حرکت کردن است.«8۷/2/4 
درس بزرگ حماسه سوم خردادها همین ماندن 
و میدان را خالى نکردن است؛ تنها راه براى فتح 
خرمشهرهایى که در پیش اســت. و ملت ایران 

نشان داده است که صحنه را خالى نخواهد کرد.

سی  و نهمین سال انقاب اسامی در حال سپری شدن است و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز در 29 اردیبهشت برگزار شد. حضور 
گسترده مردم، نشانه ای آشكار از »استحكام پایه های مردم ساالری اسامی« است و ایران و ایرانی را در آزموِن میدان عمل، سرافراز و روسفید 
کرد. ملت ایران، بیش از »چهل میلیون برگه ی رأی« را در صندوقها ریختند و »برنده اصلی« این ماجرا شدند. نظام جمهوری اسامی نیز به رغم 
»توطئه و تاش دشمنان«، توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند؛ همه ی قشرها، همه ی سلیقه ها، همه ی گرایشهای سیاسی در 

کنار هم به صحنه بیایند و دوشادوش یكدیگر به نظام جمهوری اسامی رأی دهند. 96/2/30


