
در هرکار، از تصمیم و عملت
 مراقبت کن

تقـوا یعنـی چـه؟ معنـای تقـوا ایـن 
نیسـت که انسـان خیلی عبادت کند. 
ممکن اسـت خیلـی عبـادت کـردن، بـر تقوا 
مترتّب شـود، اما تقوا آن نیسـت. معنـای تقوا 
ایـن اسـت کـه انسـان در هـر کار، از تصمیم و 
کلمـات  در  کنـد...  مراقبـت  خـود  عمـل 
فرزانـگان گذشـته ی ما ایـن مثال تکرار شـده 
اسـت که از کسـی پرسـیدند »تقوا چیست؟« 
در پاسـخ گفته اسـت: »آیـا هرگز در مسـیری 
کـه خـار زیـادی در سـطح آن باشـد قـدم 
برداشـته ای!؟«یک وقـت شـما در جـاده ی 
آسـفالته راه میرویـد؛ این یـک طـور راه رفتن 
اسـت. یک وقت در راهـی قـدم برمیدارید که 
زیـر پایتـان در همه جـا بوته هـای خار اسـت. 
وقتـی در میـان خارسـتانی عبـور میکنیـد، 
طوری قـدم برمیدارید کـه خار به لباس شـما 
نگیـرد و سـاق پایتـان را آزرده نکنـد. ایـن 
تقواسـت؛ یعنـی بـا دّقـت، قـدم برداشـتن. 
لذاسـت که اگـر آدم، بـا تقوا باشـد، بـه ایمان 
خواهـد رسـید؛ اگـر بی تقـوا باشـد، بـه ایمان 
نمیرسـد... وقتی انسـان مؤمن شـد، یک وقت 
اسـت که به ایمـاِن خـود، دل خـوش میکند و 
حرکت و رفتـار خـود را مراقبت نمیکنـد؛ این 
بی تقوایـی اسـت. یک وقـت مراقبـت میکند، 

این تقواست. ۷۷/۱۰/۲۴

س: مطابـق پیشـنهاد بـزرگان بـه عمـوم 
و حتـی حافظـان قـرآن مبنـی بـر قرائت 
قـرآن از روی مصحـف شـریف، بفرماییـد 
آیـا قرائـت از روی صفحـات الکترونیکـی 
و گوشـی موبایـل ثـواب قرائـت از قـرآن 

مخطـوط و مکتـوب را دارد یـا خیـر؟
ج: تفاوتی ندارد.

س: لمس صفحـات الکترونیکی حـاوی قرآن 
و دعاء بـدون وضـوء جایز اسـت یا خیر؟

ج: اشکالی ندارد. 

اخالق درس

آموزشی احکام

امام کالم

آتش به      اختیار

زن اگر چنانچه در محیط خانواده، محترم و مکّرم شمرده بشود، بخش مهّمی از مشکالت جامعه 
حل خواهد شد. باید کاری بکنیم که بّچه ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسالم دنبال این است. کما 
اینکه در خانواده های مذهبی تر و اخالقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی، اینها مشاهد می شود. 
فرزندان خانواده نسبت به مادر تکریم داشته باشند. هیچ منافاتی ندارد این تکریِم نسبت به مادر، با 
آن حالت عاطفی و خودمانی گری ای که بین فرزند و مادر وجود دارد؛ هیچ منافاتی ندارد؛ این احترام 

باید باشد؛ محترم باید باشد زن در درون خانواده. رفع مظلومّیت به این شکل است.  9۲/۲/۲۱

باید کاری بکنیم که بّچه ها دست مادر را ببوسند 

امام من را موظف کردند که در انتخابات شرکت کنم 

یا اباصالح المهــدی ادرکنی: برگزاری 
جلســه هفتگی معارف مهدویــت در کانون 

مهدویت هیات قمربنی هاشم )( ساری

عمار رهبر : سم پاشــی علیه تب کریمه 
کنگو توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
علی بن موســی الرضا )( روستای بهادران 

شهرستان داراب فارس

ناشناس : آشناسازی کودکان و  نوجوانان 
با حلقه های صالحیــن و اردوهای مختلف در 

حوزه مهدویت و عرفان و...

اسامه خزایی زاده  :برگزاری کالس قرآنی 
تربیتی و تفریحی نوجوانان در روستای محروم 

منیوحی در اروندکنار 

محســن دســتوری : برگزاری جلسات 
خودجــوش فرهنگــی در دهســتان بیلند 
شهرســتان گناباد جهت شناســایی برخی 
مشــکالت فرهنگــی و رســیدگی بــه این 

مشکالت.

 : شما هم می توانید اقدامات 
آتش به اختیار خود را برای انتشار در نشریه برای 

ما ارسال کنید.

در این دوره قصد نداشتم در انتخابات شرکت کنم. با خودم فکر می کردم دیگران در انتخابات 
شرکت خواهند کرد... تصميم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم. اما امام به من امر 
کردند. به من گفتند بر تو الزم و متعين است. به عنوان یک حکم شرعی و تکليف شرعی امام 

من را موظف کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم... 64/6/5
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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:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

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

ما با همه  دنیا ارتباط داریم مگر...  
ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که 
از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور 
باشد... که در یک جا بنشــینند و مرزهایشان را 
ببندند، این غیر معقول اســت. امروز دنیا مانند 

یک عایله و یک شــهر اســت، و یک شهر دارای 
محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارند. 
وقتی دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل 
باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما 
را اذیت نمی کنند، روابط داشــته باشیم و آقایان 

در این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند. البته 
ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند، نمی توانیم 
بســازیم و از اول هم اعــام کردیــم، مگر آنها 

خودشان را اصاح کنند.
 امام خمینی)(؛ 11 آبان 1364

به وضع موجود نماز جمعه

قانع نباشید    
مـن از همـه ی آقایـان، بخصـوص کسـانی که 
صاحـب فکر نـو و ابتـکاری و جـرأت اقـدام در 
گشـودن راههای ناگشـوده هسـتند، خواهش 
می کنـم که سـعیمان بر این باشـد کـه به طور 
دایـم و روزبـه روز، ایـن مجموعه ی سراسـری 
کشـور را تکامل ببخشـیم. اگـر ما قانع باشـیم 
کـه همان طوری کـه ده سـال پیـش نمازهای 
مـا برگـزار می شـد، حـاال هـم برگـزار بشـود، 
غبن اسـت؛ »من اسـتوی یوماه فهـو مغبون«. 
قاعـده ی هـر کار مسـتمر، بخصـوص وقتـی 
وظیفـه ی بزرگـی بـر عهـده دارد، ایـن اسـت 
 که به طـور دایـم در حـال تحـول و پیشـرفت

 باشد ۷۰/6/۲5 

مسـئله ی »نقش مـردم در حکومـت« یکی 
از ایـن کلید واژه هـا اسـت؛ ایـن کلیـدواژه 
اسـت. بعضی ها از بّچه هـای خـوب و انقالبی 
تعّجب میکننـد که فالنـی مـدام میگوید در 
انتخابات شرکت کنید، شـرکت کنید؛ از من 
گله مند میشـوند که چرا شـما مـدام گفتید 
بیاییـد در انتخابات شـرکت کنیـد. آقاجان! 
توّجه داشـته باشـید کـه مصیبـت، آن روزی 
اسـت کـه مـردم پشـت کننـد بـه صنـدوق 
رأی؛ ایـن مصیبـت اسـت؛ و دشـمن ایـن را 
میخواهـد. االن شـماها بایـد زودتـر از مـن 
بشـنوید، بنده هم شـنفته ام صداهایـی را که 
بلند میشـود، آرزو میکنند و انتظار میکشند 
روزی را کـه نود درصـد مردم پـای صندوقها 

شـرکت نکننـد. حـاال مثـاًل فرض کنیـد که 
گفتنـد بیسـت وچند درصـد پـای صندوقها 
شـرکت نکردنـد، نیامدنـد؛ میگوینـد ایـن 
کافی نیسـت، باید کاری کنیم که نود درصد 
مردم پـای صندوقهـای رأی نیایند؛ مصیبت 
آن اسـت. بنـده آن را میبینـم. حضـور مردم 
پـای صنـدوق رأی، یک نعمت بزرگی اسـت. 
»مردم سـاالری«، ایـن جـزو کلیدواژه هـای 
اصلـی اسـت؛ ایـن را فرامـوش نکنیـد. خب، 
شـما میخواهید که مردم پای فـالن صندوق 
بیاینـد، پای آن صنـدوق نیاینـد، خب تالش 
کنیـد تـا آن کاری کـه شـما می خواهیـد 
تحّقق پیـدا کنـد. جلوی حضـور مـردم پای 

صنـدوق رأی نَایسـتید.  96/3/17

حزب ا... این است

مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ی ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای 
انتشار به مناسبت سالگرد  انتخاب مجدد ایشان به عنوان رئیس جمهور ایران)۱36۴(

ایـرانی خانواده

حکم قرائت قرآن و لمس آیات 
در صفحات الکترونیکی

مصیبت برای حزب ا...

جمعه مناز

عزت ملی، به برکت جنازه های از راه رسیده شهداست   |  این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید مدافع حرم محسن حججی

کسانی که داوطلبانه به این میدان ]دفاع از حریم اهل بیت علیهم السالم[ میروند، دو سه خصوصّیت در اینها هست که ممتاز است. یکی این است که اینها غیرت و تعّصب 
دفاع از حریم اهل بیت )( را دارند.  95/9/۱  اگر امروز این ملت، عّزت و ا قتدار و امنّیتی دارد و اگر دانشگاه و کارخانه و دولت و دستگاههای گوناگون کشور این فرصت را 

دارند که به کارهای روزمّره معمولِی خودشان برسند؛ این به برکت همین جنازه های از راه رسیده ی شهداست. اینها رفتند و عّزت ملی را تأمین کردند. 8۰/۲/۲8
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شهادت:  به دست تروریست های تکفیری داعش در هنگام اسارتتاریخ شهادت: 96/5/۱8

سخن هفته

۴

حکم قرائت قرآن و لمس آیات 
در صفحات الکترونیکی

یکم. روایت اســت وقتی از پیامبر)ص( سؤال پرسیده 
شــد که منظور از آیه ی "یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َمْن یَْرتَدَّ 
ُ بَِقْوٍم یُِحبُُّهْم َو یُِحبُّونَُه" چه کسانی  ِمْنُکْم َعْن دیِنِه َفَسْوَف یَْأتِي اللَّ
است، پیامبر)ص( دست خود را بر شانه ی سلمان زدند و فرمودند: 
"این مــرد و هم وطنــان او هســتند." در ادامه ی آیــه اما چهار 
خصوصیت برای این افراد " یعنی کسانی که خدا را دوست دارند و 
خدا هم آنان را دوست دارد- بیان می شود که دو تای آن این گونه 
ٍَّة َعلَــي الُْمْؤِمنیــَن": در مقابل مؤمنیــن متواضع و  اســت: " أَِذل
ةٍ َعلَي الْکافِریَن": در برابر کافرین و مســتکبرین،  خاضع اند و " أَِعزَّ
عزتمدارانه برخورد می کنند. طبق همین آیه است که اصل "حفظ 
عزت در برابر مستکبر"، یکی از اصول دائمی اسالمی انقالبی است 
که البته می توان شــواهدی از آن، در رفتار و گفتار رهبران انقالب 
اســالمی - امام خمینی)ره( و حضرت آیت ا... خامنه ای- مالحظه 

کرد:

دوم. دی مــاه ۶۷، امــام خمینــی)ره( نامــه ای بــه گورباچف، 
رئیس جمهــور وقت اتحاد جماهیر شــوروی، یکــی از دو قطب 
قدرتمند زمــان خود ارســال می کننــد. متعاقــب آن، ادوارد 
شــواردنادزه، وزیر خارجه ی شــوروی، برای تقدیم پاســخ نامه، 
به ایران ســفر کرده تا با امام مالقات کند. محمدجواد الریجانی، 
که یکــی از حاضرین در آن جلســه بود چنین می گوید: "شــب 
قبل از آمدن شــواردنادزه خدمت حاج احمد آقا رفتم تا درباره ی 
جلســه ی فردا حرف ها و کارهایمان را هماهنگ کنیم. ســر یک 
مسئله خیلی بحث کردیم. امام می گفتند به پای شواردنادزه بلند 
نمی شوم. اصرار داشتم همان طور که آن ها به ما احترام گذاشتند 
و فول پروتکل برخورد کردند، همان طــور با آن ها برخورد کنیم... 
درنهایت به این نتیجه رسیدیم که در اتاقی از میهمانان پذیرایی 
کنیم و بعد امام داخل شوند. با این کار همه به احترام ایشان بلند 

می شدند و قضیه حل می شد."
علی اکبــر والیتی، وزیــر خارجه ی وقــت ایران نیــز در توضیح 
این اقدام امــام چنین می گوید: "به نظر مــن امام خمینی خیلی 
حساب شــده این برخورد را کردنــد... آقای ادوارد شــواردنادزه، 

3  وزیر خارجــه ی یکــی از ابرقدرت های آن روز جهــان بود.

موزشی
احکام آ

پایان افسانه  شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی

روایت تاریخی  |  3

باید کاری بکنیم که بّچه ها دست مادر را ببوسند

درس اخالق   |  ۴خانواده ایرانی  |  ۴

در هرکار، از تصمیم و عملت مراقبت کن

اصل اساسی در تعامل گسترده با دنیا

حفظ عزت

روایتی منتشرنشده از دیدار رهبر انقالب 

با خانواده شهدا در مشهد:
• آزادسازی حلب محاسبات آمریکا و سعودی را در منطقه به هم زد

• هدف تان را شهادت قرار ندهید!

• جوان ها واقعاً هرکدامشان یک گنج هستند

• بنده طرفدار والیبالم
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   توجه رهبر انقالب به رسیدگی به امور سربازان
جانشــین فرمانــده کل ارتش :هر دیــداری که 
فرماندهان و مســئوالن لشــکری خدمت رهبر 
انقالب می رسند یکی از مواردی که معظم له به آن 
توصیه می فرمایند بحث سربازان و رسیدگی به این 

| قشر مهم از نیروهای مسلح است .  |    

    توصیه ضد ایرانی کیسینجر 
به دولت آمریکا

"هنری کیســینجر"، وزیر امور خارجه اســبق 
آمریکا، به دولت "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور 
این کشور، گفت نباید با نابود کردن داعش، زمینه 
را برای توسعه قدرت ایران در منطقه فراهم کرد؛ 
زیرا به ادعای وی، با ســلطه تهــران و نیروهای 
متحدش بر اراضی آزاد شده از چنگ داعش، یک 

"امپراتوری رادیکال ایرانی" شکل خواهد گرفت.|
   باشگاه خبرنگاران|

  نعیم قاسم: پیروزی در عرسال پیروزی بر 
ایادی جدید اسرائیل است 

شــیخ نعیم قاســم معاون دبیر کل حــزب ا... 
لبنان:  مــا معتقدیم پیروزی حــزب ا... در لبنان 
بر تکفیری هــا در عرســال، پیروزی بــر ایادی 
جدید اســرائیل اســت زیرا طرح یکی است هر 
دو می خواهند جلوی زندگی مســتقل ملتهای 
منطقــه را بگیرنــد و هــر دو می خواهند نقش 

اشــغالگری زمین را ایفا کنند.|     خ صداوســیما|

  سی.ان.ان: دولت آمریکا مقصر عدم 
سرمایه گذاری در ایران است

شــبکه خبری "ســی ان ان" در گزارشی ضمن 
اشــاره به پایبندی ایــران به توافق هســته ای 
نوشت: دولت آمریکا مقصر عدم سرمایه گذاری 

در ایران پــس از این توافــق اســت. |     فارس|

    سازمان ملل: تروریست های سوریه درک 
اندکی از مذهب اسالم دارند

نتایج تحقیقی که سازمان ملل متحد به تازگی 
انجام داده نشــان می دهد افراد جوانی که برای 
پیوســتن به گروه های تروریســتی در سوریه 
وطنشان را ترک می کنند، اغلب از اقشار محروم 
هستند، سطح تحصیالت پاپینی دارند و "فاقد 
کوچکترین درکی درباره معنی حقیقی جهاد یا 

حتی مذهب اسالم هستند." |       فارس|

روزنامه انگلیسی: تالش برای انزوای ایران 
شکست خورده است 

هـای  چهـره   حضـور  ایندیپندنـت:  روزنامـه 
برجسـته در مراسـم تحلیف ریاسـت جمهوری 
ایران بـه وضوح نشـان داد که تالش بـرای انزوای 
این کشـور دسـت  کم در حـال حاضر شکسـت 

 خـورده اسـت. |     جمـاران|
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حفظ عّزت ملّی در مذاکرات بین المللــی، در رفت وآمدها، زیر بار زور نرفتن، عّزت ملّــی را حفظ کردن، یکی از 
عوامل اقتدار کشور است. در آن جلسه ای که ما نشسته ایم و داریم با طرف مقابلمان حرف میزنیم، او نگاه میکند 
ببیند روحّیه ی ما چه جوری است، انگیزه ی ما چقدر است، هّمت ما چقدر است  ؛ بر اساس آن برآوردی که میکند، 
با ما رفتار خواهد کرد. باید عّزت ملّت را، عّزت کشــور را حفظ کنیم؛ ]آن وقت[ مردم هم احساس عّزت میکنند؛ 

این میشود توانمندی و مایه ی اقتدار کشور.  95/10/19

#عزت_ملی
 

کلید
واژه

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

هفته سخن

پایان افسانه  شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی
آنچه شما با جهاد و مقاومت بی نظیر خود به امت اسالمی هدیه کرده اید از حد توصیف این جانب باالتر است. جهاد دالورانه و مظلومانه ی 
شما که نصرت الهی را به شما ارزانی داشت، بار دیگر ثابت کرد که سالح های مدرن و مرگبار در برابر ایمان و صبر واخالص  ، ناکارآمد 
است... شما توانستید به حول و قوه ی الهی ثابت کنید که برتری نظامی، به ابزار و سالح و هواپیما و ناو و تانک نیست، به قدرت ایمان و 
جهاد و فداکاری همراه با عقل و تدبیر است. شما برتری نظامی خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کردید؛ تفوق معنوی خود را در ابعاد 

منطقه ئی و جهانی تثبیت نمودید؛ افسانه ی شکست ناپذیری و هیبت دروغین ارتش صهیونیست را به سخره گرفتید. 85/6/9

به مناسبت سالروز پیروزی مقاومت حزب ا... لبنان در جنگ 33 روزهمایه اقتدار کشور،حفظ عزت ملی در مذاکرات بین المللی 

روایتی منتشرنشده از دیدار رهبر انقالب با خانواده شهدا در مشهد:

روایت 
تاریخی
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۱ اما امام خمینی جوری برخــورد کرد که 

گویی ما ابرقدرت هســتیم و آن ها یک کشــور 
جهان سومی هستند.«

سوم. اردیبهشــت ماه 1۳۶8، آیت ا... خامنه ای، 
آخریــن ســفر خارجــه ی خــود را در قامت 
رئیس جمهور وقت ایــران، برای مالقات با رهبر 
چین برنامه ریزی کرد. همه چیــز طبق برنامه 
پیش رفت اما دقائقی قبل از نشســتن هواپیما 
در پکن، خبر رســید که رهبر چین به شــدت 
مریض شده اســت و امکان مالقات ندارد. برای 
همین، آیــت ا... خامنه ای نیــز متقاباًل تصمیم 
گرفتند برنامه های رســمی خــود را لغو کنند. 
طبق برنامه، ساعت ۶ عصر، برنامه ی مالقات با 
نخست وزیر چین طراحی شــده بود، اما آیت ا... 
خامنه ای اعالم کردند که به این مالقات نخواهند 
رفــت. نیم ســاعتی از ماجرا نگذشــته بود که 
نخست وزیر چین، شخصاً از محل کنگره ی خلق 
به محل اقامت رئیس جمهور ایران آمد و از همان 
فاصله ی دور، با صدای بلند گفت: "کوچک تر به 
دیدار بزرگ تر آمده است!" سپس وارد اتاق شد 
و خطاب به آیت ا... خامنــه ای گفت: "ما نهایت 
احترام به مهمان را، به خصوص شخصیتي مثل 
جناب عالي، وظیفه ی خود مي دانیم، مشــکل 
بیماري رهبر چین جدي اســت و پزشــکان، 
ایشان را ممنوع المالقات کرده اند، بااین حال، ما 
موضوع مالقات را بررسي مي کنیم تا حل شود." 
با توجه به این قول نخســت وزیر بــود که رهبر 
انقالب پذیرفتند در جلسه شرکت کنند و البته 
همان طور که نخســت وزیر وعده داده بود نیز، 

رهبر چین با آیت ا... خامنه ای دیدار کرد.

چهارم. با ایــن مثال ها و توضیحات اســت که 
می توان گفت هر حرکتی که موجب خدشه دار 
شدن »عزت ملی« در انظار عمومی و بین المللی 
شــود، ولو به ظاهر کوچک و بی مقدار باشــد، 
بازهم قبیح اســت و مورد نکوهش. مخصوصاً 
آنکه آن رفتار یا گفتار، منتســب به مسئولین 
حکومتی و دولتی باشــد. عزتی کــه بی تردید 
برخاسته از اسالم، انقالب و حضور دائمی مردم 
در صحنه هاســت. پس خط قرمز مسئولین در 
مراودات و مالقات با مسئولین سایر کشورهای 
جهان نیز می بایست حفظ همین »عزت ملی« 
باشــد، چه آنکه »همه ی ملّت ایــران، همه ی 
دلســوزان، در این جهت مّتفق اند که عزت ملّی 
برای یک کشــور، بسیار بســیار مهم است. اگر 
عزت بود، امنیت هم خواهد آمد؛ اگر امنیت بود، 
پیشرفت هم عملی خواهد بود؛ وااّل اگر یک ملّت 
تحقیر شــد، همه چیز او به بازی گرفته خواهد 
شــد؛ حّتی امنیت او، حّتی ثروت او، و همه چیز 
او. عزت ملّی بایستی محفوظ بماند و مسئولین 

این را می دانند.« 93/۱۱/۱9.  

اواخر تیرماه امسال بود که رهبر انقالب به مشهد مقدس سفر کردند و  خبر غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا)( با حضور ایشان در 
رسانه های کشور منتشر شد، اما این سفر، بخش های دیگری هم داشت. از جمله آن که رهبر انقالب، در همان ایام اقامت در مشهد، به رسم 
همیشه، به منزل خانواده ی شهدا رفته و ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر و ایثار خانواده های آنان، در صحبت های کوتاهی به نکات 

ارزشمندی اشاره کردند. خط حزب ا... برای اولین بار، روایتی از این دیدارها را تقدیم خوانندگان محترم می کند:

3. برای شهدایتان گریه کنید تا دلتان آرام بگیرد
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده ی شهید محمد 
برازنده، در پاســخ به مادر شــهید که گفت: »من هیچ وقت 
برای شــهادت فرزندم گریه نمی کنم، بلکه بــرای فرزندان 
سیدالشــهداء گریه می کنم«، گفتند: »گریــه کردن برای 
شــهید هیچ اشــکالی ندارد، گریه هم بکنید تا دلتان آرام 

بگیرد، منتها ناشکری نکنید.«

۴. همه  کشور مدیون خانواده شهدا هستند
ایشان همچنین با حضور در منزل خانواده شهیدان یوسف و 
حسین رحیمی، تأکید کردند: »همه ی کشور و همه ی ملت 
در درجه ی اول مدیون شهدا، و بعد هم مدیون خانواده های 

شهدا هستند. قدر پدران و مادران شهدا را باید دانست.«

۱. در مقابِل سیاسِت به فراموشی سپردن شهدا ایستادگی 
کنید

رهبر انقالب در دیدار با خانواده ی شــهیدان ســیدمهدی و سیدهادی 
مشتاقیان، از وجود سیاستی برای به فراموشی سپردن شهادت، شهید 
و خانواده ی شــهید خبر دادند و تأکید کردند: »بایــد در مقابل چنین 

سیاستی ایستاد و خانواده های شهدا را عزیز کرد.«

6. آزادسازی حلب همه محاسبات آمریکا و 
سعودی را در منطقه به هم زد

حضــرت آیــت ا... خامنه ای بــا حضــور در منزل 
خانواده ی شهید مدافع حرم جواد جهانی، به موضوع 
آزادســازی حلب اشــاره کردند و گفتند: »قضیه ی 
حلب این قدر مهم بود که همه ی محاسبات آمریکا، 
سعودی و غیره را در سوریه و در منطقه 180 درجه 
به هم زد و از بین برد و باعث شــد خون شهدا هدر 
نرود.« ایشــان افزودند: »این اتفاق به قدری عظمت 
دارد که نمی شــود با تعبیرات انســانی آن را بیان 
کرد... یک روز در کشــور خودمان جنگ بود، تهران 
بمب باران می شــد، دزفول بمب باران می شد، اهواز 
بمب باران می شد، مردم با پوست و گوشت خودشان 
جنگ را حس می کردند، خب یک عده ای می رفتند 
-البته همان روز هم همــه نمی رفتند، یک عده ای 
می رفتند، اما یک عده ای هم می رفتند- خانواده ها 
صبر می کردنــد یک عده ای جوان هــا می رفتند به 
شهادت می رسیدند، خب خیلی هم خوب بود، خیلی 
هم باارزش بود، شهدا هم خیلی مقام عالی دارند، اما 
امروز یک جنگی، یک جایی وجود دارد که مردم آن 
را با پوست و گوشت خودشــان حس نمی کنند اما 
درعین حال می روند، ببینید این خیلی مهم اســت. 
حس نمی کنند جنگ را اما می روند، چرا؟ برای خاطر 
اینکه می فهمند که قضیه چیست. این عمق فهم و 
این تحلیل درســت قضایا، خیلی چیز مهمی است، 
این معجزه ی انقالب اســت. این جوان هــا را، امثال 
این خانم را، امثال شــما پدر و مادرها را، این انقالب 
این جور تربیت کــرده و پیش برده اســت. انقالِب 
این جوری، شکست خوردنی نیست وقتی که انقالب 
این جور تأثیر می گــذارد. امروز به نظــر من تعداد 
کســانی که حاضرند برای خدا در راه های خطرناک 
قدم بگذارند از آن روزی کــه در ایران در جبهه های 

خودمان جنگ بود اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.« 

۷. هدف تان را شهادت قرار ندهید!
رهبر معظم انقالب در باب ســخن یکــی از حضار که گفــت: »هدف همه ی 
بچه های مجموعه ی فرهنگی ما شهادت اســت« گفتند: »هدف تان شهادت 
نباشد. هدف تان انجام تکلیف فوری و فوتی باشد. گاهی اوقات هست که این جور 
تکلیفی به شهادت منتهی می شود، گاهی هم به شهادت منتهی نمی شود. البته 
آرزوی شهادت خوب است، اما هدِف کار را شهادت قرار ندهید. هدِف کار را کار 

قرار بدهید، کاری که باید انسان انجام بدهد و به آن اهداف نتایج کار برسد.«

8. هم نشینی با خانواده شهدا خستگی مرا برطرف می کند
ایشــان از افتخار هم نشــینی با خانواده ی شــهدا نیز گفتنــد و افزودند: »از 
هم صحبتی با خانواده های شهدا نه تنها احساس خستگی نمی کنم بلکه باعث 

می شود خستگی از امور دیگر هم برطرف شود.« 

5. شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را 
نشان می دهند

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده ی شهید مدافع 
حرم محمد اســدی خطاب به خانواده ی شــهدای مدافع 
حرم گفتند: »این جوان های شــما واقعاً دارند یک چهره ی 

درخشانی را از اسالم نشان می دهند.« 

9.جوان ها واقعاً هرکدامشان یک گنج هستند
ایشان با اشاره به اینکه خوشبختانه یک عده ی قابل توجه عظیمی از جوانان مؤمن 
و فداکار در کشور وجود دارند که حاضرند جانشان را در راه ارزش ها و اصول انقالبی 
بدهند گفتند: »این جوان ها واقعاً هرکدامشان یک گنج اند، اگر خود این جوان ها و 
آن هایی که با این ها سروکار دارند بفهمند، هرکدام یک گنجند که می توانند برای 
آینده ی کشور مورد استفاده قرار بگیرند، به شرطی که استعدادهایشان درست به 

کار گرفته شود.«

۲. بنده طرفدار والیبالم
یکی از حواشی این دیدارها هم در منزل خانواده ی شهیدان 
یوسف و ابوالفضل احســانی فکر روی داد. وقتی رهبر معظم 
انقالب از فعالیت های برادر شهید سؤال کرد، او گفت در کنار 
درس خواندن، والیبال هم بازی می کنــد، رهبر انقالب نیز 
گفتند: »والیبال خیلی خوب است، والیبال از آن ورزش های 

خیلی خوب است. بنده طرفدار والیبالم.«


