
»بعضی ها می گویند »شما شعار ســال معّین می کنید، 
فایده ای ندارد ؛ عمل که نمی کنند، چرا بیخودی شعار سال 
معّین می کنید؟«؛ بنده قبول ندارم این حرف را. شعار سال با دو منظور 
مطرح می شــود: یکی جهت دادن به سیاســتهای اجرائی و عملکرد 
مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی 
است؛ یعنی افکار عمومی توّجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله ای امروز 
برای کشور مهم است؛ امروز برای کشور مســئله ی کاالی ایرانی یک 
مسئله ی مهّمی اســت. دولتی ها هم البّته ممکن اســت در سال های 
مختلف، بعضی هایشان این شعارهایی را که ما هر سال معّین می کنیم 
قبول نداشته باشــند، اّما آنهایی که قبول دارند تالش می کنند، عمل 
می کنند، به قدر توان خودشان کار می کنند؛ البّته اگر کار، بهتر و جامع تر 
انجام بگیرد، نتایج بیشتری به دست می آید. بنابراین، این جور نیست که 

این شعارها بی فایده باشد؛ نخیر، شعارها اتّفاقاً بافایده است.« 97/1/1
چرا شعار سال؟

این جمالت،  بخش هایی از بیانات رهبر انقالب درباره ی اهمیت و ضرورت 
تعیین شعار سال اســت که در اولین روز ســال جاری، در جمع زائران 
حرم رضوی مطرح فرمودند. در حقیقت رهبر انقالب تالش دارند تا بر 
اساس »نامگذاری سال« ها، فرصت ها و چالش ها، و کمبودها و موانعی 

که پیش روی دولت و ملت قرار دارد را به گوش افکار عمومی برســانند. 
برهمین اساس هم هست که از چندین سال قبل تا به امروز، محور همه ی 
شعارهای سال با رویکرد اقتصادی بوده است. شش سال پیش، که هنوز 
مشکالت اقتصادی مانند این روزها دامن گیر کشــور نشده بود، رهبر 
انقالب با هشدار نسبت به پروژه ی اقتصادی دشمن چنین فرمودند: »ما 
چند سال پیش »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کردیم. همه ی کسانی که 
ناظر مسائل گوناگون بودند، می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، 
فشار اقتصادی بر کشور اســت. معلوم بود و طراحی ها نشان می داد که 
اینها می خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما 
برای آنها نقطه ی مهمی است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد 
متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه 
ملی دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، 
از نظام اسالمی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن این است، و این 

محسوس بود؛ این را انسان می توانست مشاهده کند.« 91/5/3
میدان دار اصلی در جنگ اقتصادی

شعار امسال یعنی »حمایت از کاالی ایرانی« نیز یک "جزء" البته مهم 
از پروژه ی کالن رهبر انقالب در »جنگ اقتصادی« با دشمن است. در 
حقیقت، در مسابقه ی بین کشــورها برای پیشرفت و توسعه در دنیای 

کنونی، میدان دار اصلی »اقتصاد« اســت و در میدان اقتصادی نیز، این 
توان تولید ملی است که حرف آخر را می زند. »بنده به مسائل معیشت 
مردم خیلی فکر می کنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله ی معیشت 
مردم اّما هرچه فکر می کنم، هرچه با کارشناس ها و آدم های وارد و مّطلع 
مشــورت می کنم، می بینم جز این راهی وجود ندارد که ما قاطعاً تکیه 
کنیم به مسائل داخلی.« 95/5/11 برای همین هم، همه ی کشورهایی 
که امروزه به نام کشورهای توسعه یافته در جهان شناخته می شوند، برای 
پیشرفت خود از مسیری غیر از مسیر تقویت تولید ملی نرفته اند. مثال 
ایاالت متحده که در ظاهر مدعی اقتصاد لیبرال است، از دهه ی ۱۸۳۰ 
تا جنگ جهانی دوم، برای تقویت و حمایت از صنایع داخلی، تعرفه ی 
کاالهای وارداتی را به شدت افزایش داد. الکساندر همیلتون، اولین وزیر 
خزانه داری آمریکا و معمار توســعه ی صنعتی این کشور در اواخر قرن 
هجدهم، معتقد بود که کشور عقب افتاده ای مثل ایاالت متحده ]در اواخر 
قرن هجدهم[، صنایع نوزاد را تا زمانی که بتوانند روی پای خود بایستند 

باید از رقابت خارجی در امان نگه دارد. 
مشابه چنین اقدامی را کشور انگلستان در زمان ادوارد سوم نیز انجام داد. 
او فهمید که تولید پوشاک در نســبت به صادرات ماده ی اولیه ای چون 

3  پشم، به مراتب می تواند ســود بیشتری را نصیب کشورش کند.
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َویَسَتبِشروَن بِالَّذیَن لَم یَلَحقوا بِِهم ِمن َخلِفِهم ااَّل َخوٌف َعلَیِهم َو ال  ُهم یَحَزنون؛ این پیام شهیدان است. امروز همه ی تالش دشمنان ملّت ایران در جنگ نرم چیست؟ این است 
که ملّت ایران را اندوهگین و ناامید و ترسیده و مانند اینها بکنند، وادار کنند ملّت ایران را که از ورود در میدان بترسد، مأیوس باشد؛ پیام شهدا نقطه ی مقابل این است: ااَّل َخوٌف 
َعلَیِهم َو ال  ُهم یَحَزنون؛ خوف و حزن برداشته است در میدان شهادت.   97/12/6         |       * شهید قهرودی از همرزمان شهید ابراهیم همت بود که پس از شهادت ایشان، فرمانده ی 

لشگر 27 محمد رسول اهلل)ص( شد و رهبر انقالب در یکی از زیارات خود از قبور مطهر شهدا بر سر مزار ایشان نیز حضور یافتند.

مزار: گلزار شهدای بهشت زهراتاریخ شهادت: 23 اسفند 1363 شهادت: در عملیات بدر

پیام شهیدان را بشنوید         |      این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید عباس کریمی قهرودی*

بهترین شیوه برخورد با منکرات چیست؟ شرط دوام حیات جمهوری اسالمی امام در مقابل حرام الهی ، قرص  و محکم می ایستاد
حزب اهلل این است  |  4 پرسش و پاسخ  |  2خاطرات رهبری  |  4

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

اجازه ندهید دفاع مقدس دستخوش 
فراموشی شود

توصیه های رهبر انقالب 
برای حفظ میراث معنوی جنگ تحمیلی

2

راهی جز این وجود ندارد
رهبر انقالب: بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر می کنم، اّما هرچه فکر می کنم 
می بینم جز این راهی وجــود ندارد که مــا قاطعا تکیه کنیم به مســائل داخلی

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی  |  97/2/9
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بستگی به این دارد که چه کسی بخواهد برخورد کند. 
اگر شما بخواهید برخورد کنید، »زبان« است. شما به 
غیر از زبان، هیچ تکلیف دیگری ندارید. نهی از منکر 
برای مردم، فقط زبانی اســت. البته برای حکومت، 
این طور نیســت. اگر منکر بزرگی باشــد، برخورد 
حکومت احیاناً ممکن است برخورد قانونی و خشن 
هم باشد؛ لیکن نهی از منکر و امر به معروفی که در 
شــرع مقّدس اسالم هست، زبان اســت؛ »انّما هی 
اللسان«. تعّجب نکنید. من به شما عرض می کنم که 
تأثیر امر و نهی زبانی - اگر انجام گیرد - از تأثیر مشت 
پوالدین حکومت ها بیشتر است. من چند سال است 
که گفته ام امر به معروف و نهی از منکر. البته عّده ای 
این کار را می کنند؛ اما همه نمی کنند. همه تجربه 
نمی کنند، می گویند آقا چرا اثــر نمی کند؛ تجربه 
کنید. منکری را که دیدید، با زبان تذّکر دهید. اصاًل 
الزم هم نیست زبان گزنده باشد و یا شما برای رفع آن 
منکر، سخنرانی بکنید. یک کلمه بگویید: آقا! خانم! 
برادر! این منکر است. شــما بگویید، نفر دوم بگوید، 
نفر سوم بگوید، نفر دهم بگوید، نفر پنجاهم بگوید؛ 
کی می تواند منکر را ادامه دهد؟... بنابراین، پاسخ من 
این شد که بهترین روش برای شما که از من سؤال 

کردید، »زبان« است.     82/2/22

بهترین شیوه برخورد با 
منکرات چیست؟

این کار تحرک الزم دارد
مســئله ی ارزش پول ملّی خیلی مهم است. واقعاً 
گروه هایی را بگذارند که بنشینند درست فکر کنند؛ 
نه فقط گروه های دولتی، ]بلکه[ گروه هایی خارج از 
دولت؛ اقتصاددان ها هســتند، متخّصصیِن مسائِل 
پولی در کشــور هســتند؛ اّدعا می کنند، به ما هم 
می نویسند، به ما هم می گویند، گاهی در روزنامه ها 
هم می نویســند و می گویند که اینهــا همه عالج 
دارد، راه دارد و راهــش را بلدیم؛ خیلی خب، اینها را 
بخواهید، با آنها صحبت بکنید، راهش را پیدا کنید و 
این مشکل را برطرف ]کنید[. یا مثالً آن مسئله ای که 
ما به آقایان دولتی ها عرض کردیم که نقدینگِی کشور 
را هدایت کنند به سمت کارهای سازندگی و به سمت 
تولید، این کارگروه الزم دارد و کسانی باید بنشینند 

]فکر کنند[؛ این کار، تحّرک الزم دارد.    97/6/15 

با رسیدن به روزهای پایان سال و آغاز ســفرهای کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، خیل عظیمی از مردم و به خصوص 
جوانان به زیارتگاه شهدای جنگ تحمیلی مشرف می شوند. رهبر انقالب هم بارها خرسندی خود از حرکت راهیان نور را اعالم، و بر استمرار 
و حفظ میراث معنوی دفاع مقدس، و ایجاد زمینه برای »زیارت با معرفت« از این مناطق تأکید کرده اند. ایشــان هشت سال دفاع مقدس را 
گنجینه            ی عظیمی دانسته اند که تا مدت های طوالنی ملت می تواند از آن استفاده و روی آن سرمایه            گذاری کند. خط حزب اهلل در اطالع نگاشت 

زیر بیانات رهبر انقالب درباره ی دفاع مقدس و توصیه های ایشان درمورد راهیان نور را مورد بررسی قرار داده است.

سنت ستودنی مردم ایران
مردم کشور، این سنت بسیار ستودنی را از چند سال  پیش 4 در  پیــش 

گرفتند که بیایند این مناطق را سالیانه -بخصوص در ایام اول سال- زیارت کنند. اینجا زیارتگاه است. آنچه مهم 
است این است که ملت ایران این مقطع تاریخِی حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سال های پرمحنت، 
ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدن ها، این اظهار ارادت ها، این یادبود گرفتن ها، کمک می کند به 

اینکه این یادها در ذهن ها زنده بماند. 89/1/11

اجازه ندهید دفاع مقدس دستخوش فراموشی شود
توصیه های رهبر انقالب برای حفظ میراث معنوی جنگ تحمیلی

نصرت الهی را در دفاع مقدس تجربه کردیم
جامعه ای که در جهت پیشرفت به سمت اهداف واال دارد  حرکت می کند، به طور طبیعی مواجه می شود با موانع 2

بسیاری... یک ملّتی احساس بکند که می تواند بر 
موانع پیروز بشود، خیلی چیز مهّمی است... این را جنگ - دفاع 
هشت ساله - به ما نشان داد. ما االن می توانیم با همه ی توان اّدعا 
بکنیم که جمهوری اســالمی با همه ی چالش هایی که در 
مقابل او به وجود می آورند، می تواند پنجه بیندازد و بر همه ی 

آنها می تواند غالب بشود؛ چون این را تجربه کرده ایم. 96/3/3

گنجینه عظیم تمام نشدنی
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد  زمانی و فقــط یک برهه            ی زمانی نیســت؛ 3

گنجینه            ی عظیمی اســت که تا مدت های 
طوالنی ملت ما می تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و 

مصرف کند و سرمایه            گذاری کند. حادثه            ی عظیم این هشت سال، 
مجموعه            ای است از صفات واال، فرهنگ های پسندیده و برگزیده و 

ممتاز، عقاید و معــارف واالئی که ملت ما در طــول تاریخ ارث برده یا 
اســتعدادش را در خودش حفظ کرده بوده، که با انقالب اســالمی این 

اســتعدادها بروز کرد. یک گنجینه            ای از همه            ی اینهاست. 
شــما که دفاع مقدس را روایت می کنید، بخصوص 

آنهائی کــه روایت هنری میکننــد، در واقع 
آئینه            ای هستید در مقابل یک مظهر جمال و 

جالل، که او را منعکس میکنید. 88/6/24

داشتن نگاه کالن به دفاع مقدس برای جوانان مهم است
من مشتاقم که جوان های ما قصه ی جنگ تحمیلی هشت ســاله را بدانند که چه بود. این را بارها  گفته ایم؛ افراد هم گفته اند و تشــریح کرده اند؛ اما یک نگاه کالن به این هشت سال، با 1 

اطالع از جزئیاتی که وجود داشته است، خیلی برای برنامه ریزی آینده ی جوان 
در روزگار ما مهم است. 87/8/8
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1 به همین علت، با ساخت و توسعه ی کارخانه های 

کوچک، تولید لباس را در دستور کار قرار داد. انگلستان در 
ادامه به منظور حمایت از صنایع داخلی، هرگونه واردات 
کاالهای باکیفیت از مســتعمرات خــود را ممنوع و در 
سال ۱۶۹۹ با تصویب قانونی، از صادرات صنایع پشمی 
مســتعمرات خود جلوگیری کرد. بدین ترتیب صنایع 
پشم بافی مستعمرات انگلیس از جمله ایرلند را که کیفیت 
باالتری داشت نابود کرد و صنعت تولیدات پشمی آمریکا 

را نیز در نطفه خفه کرد.
وظیفه  مسئولین و مردم برای تحقق شعار سال

اما حمایت از تولید ملــی و کاالی داخلی، همانطور که 
رهبر انقالب فرمودند دو جزء دارد: یکی وظایفی اســت 
که برعهده ی مسئولین است و عمده ی آن جلوگیری از 
واردات کاالهای مشابه و غیرضروری است )که دولت در 
سال جاری قدم های اولیه ی خوبی در این زمینه برداشت(، 
و دیگری وظیفه ای است که مردم دارند، و آن حمایت از 
کاالی وطنی اســت. شــواهد اگرچه بیانگر آن است که 
شعار سال، تا اندازه ی زیادی در جامعه رواج پیدا کرده و 
مردم فهمیم ایران در سال جاری به آن پایبند بوده اند اما 
تا نهادینه شدن، و تبدیل آن به »گفتمان عمومی جامعه« 
فاصله ی زیادی باقی است. »ما ببینیم موانع تولید کاالی 
باکیفّیت چیســت... حاال در خارج یک مقوله است -که 
آن مقوله ی جداگانه ای اســت- مقوله ی داخلی همان 
مقوله ی ذهنی و فرهنگی اســت که اشاره کردند؛ کاماًل 
درست است. یعنی در بخشــهای علوِم جامعه شناختی 
و روان شناختِی دانشگاه، بررسی بشــود که علّت اینکه 
قشرهایی از مردم نسبت به کاالی خارجی رغبت بیشتری 
دارند و بــه کاالی داخلی کمتر چیســت و راه عالجش 
چیست... یک وقت شما می بینید در ظرف دو سال، سه 
سال، چهار سال، بکلّی امر برگشت؛ کمااینکه همین حاال 
با همین تبلیغاتی که تا یک حدودی انجام گرفته، بعضی 
از فروشنده ها کاالی خارجی خودشان را به عنوان کاالی 
داخلی به مشتری می فروشند! این را ما خبر داریم -بنده 
اّطالع دارم، به من گزارش شده- یعنی طرف می رود یک 
جنسی را ]از فروشنده[ می خواهد، او خارجی اش را دارد و 
چون می داند که مشتری کاالی داخلی الزم دارد، بدروغ به 
او می گوید این کاال داخلی است! این خیلی چیز مطلوبی 
است. البّته دروغ چیز بدی است؛ اّما این خیلی خوب است 
که فروشنده مجبور بشــود برای فروش کاالی خودش 
بگوید این داخلی است؛ این فرهنگ باید گسترش پیدا 

کند.« 97/3/20
تجربه ی انقالب اســالمی نشــان داده کــه در همه ی 
موضوعات سیاسی و اجتماعی، مردم جلوتر از مسئوالن، 
پای کار انقالب بوده اند و برای قدرت و اقتدار بیشــتر آن 
تالش و کوشــش کرده اند. کاش مســئوالن هم کمی 
جدی تر و باانگیزه تر برای حل مشــکالت اقتصادی این 
مردم عزیز قدم بردارند. باز کردن گره مشکالت اقتصادی 
کشور، کار چندان پیچیده ای نیست، اگر مسئوالن به جای 
امیدواری غیراواقع بینانه به فالن کشور اروپایی، دست نیاز 
به سمت مردم خود و ظرفیت های درونی دراز کنند و به 

جای اغیار، از آنها کمک بخواهند.  

راهیان نور از جمله  صدقات و حسنات است
این برادرهایی که اینجا حضور دارند، چه آنهایی که در کار نگارش و ادبّیات و مانند اینها هستند، چه آنهایی که در  کار فیلم و سینما و مانند اینها هســتند، بدانند این کاری که انجام می دهند یک حســنه است، یک انفاق بزرگ 5
معنوی است؛ رزق این ملّت را، این جمعّیت را، این کشور را، شما دارید به آنها می رسانید؛ واسطه ی ]رساندن[ رزق 
الهی و رزق معنوی به آنها هستید. این را قدر بدانید، این خیلی خوب است. راهیان نور از جمله ی همین کارها است؛ راهیان نور از 

جمله ی همین صدقات و حسنات است. نوشتن خاطره ها همین جور، گفتن خاطره ها همین جور، این جلسه همین جور. 96/3/3

در روایت گری امانت را رعایت کنید
کسانی  که در مناطق راهیان نور برای این مسافرین و کسانی که ]به آنجا[ می روند روایتگر حوادث هستند، امانت را  در این روایتگری به طور کامل رعایت کنند. بنده با مبالغه کردن و اغراق گویی کردن و مانند اینها مخالفم؛ هیچ لزومی 6
ندارد ما اغراق بکنیم، آنچه اتّفاق افتاده به قدر کافی شــرافتمندانه و 
پُرانگیزه و جّذاب هســت و لزومی نــدارد ما همین طور یک 
چیزی به آن اضافه کنیم. گاهی شنیده می شود که نقش 
امدادهــای غیبی را به شــکل عامیانــه ای افزایش 
می دهند؛ خب امدادهای غیبــی قطعاً وجود 
داشــت، مــا شــاهد بودیــم، می دانیم که 
امدادهای غیبی وجود داشــت، منتها امداد 
غیبی به شــکل های عامیانــه ای که گاهی 

اوقات تصویر می کنند نبود.96/12/19

نکته اصلی و کلیدی
 در اردوهای راهیان

دفاع مقدس همانند یک تابلوی  عظیم و بسیار باشکوهی است که 7
بیننده به اصــل حادثه نزدیک هرچه 

می شــود و درباره اجزاء و ترکیب آن تعمق بیشــتری 
می کند به ابعاد جدید و شگرف بیشتری دست می یابد... 
نبایــد اجــازه داد حادثــه ی عظیم دفاع مقــدس نیز 
دستخوش فراموشی شــود... باید از برخی حوادثی که 
گاهی در این اردوها پیش می آید جلوگیری کرد اما اینگونه 
حوادث نباید بهانه ای برای زیر سؤال بردن اصل این حرکت 
بزرگ و مفید شود... نکته اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان 

نور، ایجاد زمینه برای »زیارت با معرفت« است. 92/12/26

اگر شهدای شلمچه نبودند...
اگر این شهدایی که شــلمچه، یادگار آنها و این بیابانهای  خونین، حامل نشانه های آنهاســت، نبودند، امروز در این 8
کشور، از استقالل ملی، از شرف ملت، از اسالم و از هیچ چیز 
ایرانی، نشان برجسته ای نبود. من سرزمین شــلمچه را یک سرزمین مقّدس 
می دانم. این جا نقطه ای است که مالئکه ی الهی که شاهد فداکاری مخلصانه ی 

این شهدای عزیز بودند، به آن تبّرک می جویند. 78/1/8

حماسه دفاع مقدس را به نسل های کنونی و آینده بگویید
باید حماسه ی شگفت آور هشت سال دفاع مقدس که ملت ایران توانست با دست خالی و با توکل بر خدا در برابر یک  تهاجم گسترده ی بین المللی بایستد و موفق و پیروز بیرون بیاید، برای نسل جوان کنونی و نسل های آینده شناسانده 9

شود تا آنان با شناخت عظمت و توانایی های این ملت، راه گذشتگان را با احساس امید و عزت ادامه دهند. 84/6/31
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     ۱۰۰۰۱۰2۸ 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

قرآن تفسیر

رهربی خاطرات  

اخالق درس  

روش تحلیل  سیاسی

ملت ایران با خون خود اسالم 
را بیمه کرد             

من از شــما ملت ایران باید تشکر کنم که در 
این قیام یکی دو ســاله اخیر تمام نقشه های 
آنها را ]نقش [ بر آب کردید و عمال اســتعمار 

را از مملکــت خودتان راندیــد، و بقیه ای که 
مانده اند اینها هم خواهند رانده شــد... اسالم 
عزیزتر از آن اســت که ما خوف داشته باشیم 
که خون مان یــا جوانان مان در راه او شــهید 
شود. اســالم شــهیدان زیاد داشــته است. 
امیرالمومنین- سالم اهلل علیه- شهید اسالم 

است و برای اسالم شهادت پیدا کرد. حسین 
بن علی در راه اســالم شهید شــد. ما باکی از 
شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم. 
شما ملت ایران که با خون خود، با جوان های 
خود اسالم را بیمه کردید، دســت اجانب را 

57/12/10 قطع کردید.  

ایرانی خانواده

به پاداشتن نماز غیر از 
گزاردن نماز است

»و یقیمون الصلوة«)1(: و نمــاز را به پا می دارند. 
من بارها این را گفته ام که به پاداشتن نماز غیر 
از گزاردن نماز اســت و متأســفانه در بعضی از 
ترجمه ها مشاهده می شــود می نویسند و نماز 
می گزارند، در حالی که نمازگــزاردن در عربی 
می شود »یصلون« و »یقیمون الصلوة« یعنی نماز 
را بپا می دارند، پس به پا داشتن نماز چیزی بیش 
از گزاردن نماز است، که البته نمازگزاردن را هم 
شامل می شود. یعنی اگر شما بخواهید جزو نماز 
بپادارندگان باشید نمی توانید نمازگزاردن را ترک 
کنید. بپاداشتن نماز، یعنی در محیط و در جامعه 
این واجب و این حقیقت لطیف را بوجود آوردن 
و محیط را محیط نماز کردن و دیگری را به نماز 
دعوت کردن و نماز را با توجه ادا کردن، و مفاهیم 
نماز را در زندگی تحقق بخشــیدن اســت، که 
مفهوم اصلی نماز عبارت است از: خضوع انسان در 
مقابل پروردگار و عمل انسان به فرمان پروردگار 
این آن عنصر اصلی نماز است که در حاشیه اش 
هم چیزهای دیگری وجود دارد. پس شرط دوم 

متقین اقامه ی صلوه است.     70/7/24 
1 ( سوره مبارکه البقرة آیه ۳

امیرالمؤمنین )( در جــای دیگر می فرماید: 
»فاّنا البصیر من سمع فتفّکر و نظر فأبرص«؛  بصیر 
آن کسی است که بشــنود، گوش خود را بر 
صداها نبندد؛ وقتی شــنید، بیندیشــد. هر 
شنیده ای را نمی شــود به صرف شنیدن رد 
کرد یا قبول کرد؛ باید اندیشید. »البصیر من 
ســمع فتفّکر و نظر فأبصر«. نََظَر یعنی نگاه 
کند، چشــم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری 
از کســانی که در لغزشــگاه های بی بصیرتی 
لغزیدند و سرنگون شــدند، این است که نگاه 
نکردند و چشــم خودشــان را بر یک حقایق 
واضح بستند. انســان باید نگاه کند؛ وقتی که 
نگاه کرد، آنگاه خواهد دیــد. ما خیلی اوقات 
اصاًل حاضر نیســتیم یک چیزهائــی را نگاه 

کنیم.   89/8/4 

]می گوینــد[ »امام کــه فرمودنــد باید زنها 
باحجاب باشــند، همه ی زن هــا را نگفتند«! 
حرف بیخود! ما بودیم آن وقت، ما خبر داریم؛ 
چطور این جور است؟ امام در مقابل یک منکر 
واضحی که به وســیله ی پهلوی و دنباله های 
پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه 
ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. 
در مقابل همه ی منکرات، امــام همین جور 
محکم ایســتاد. همان وقت بحــث تجارت 
مشــروبات الکلی بود؛ ما در شــورای انقالب 
بودیم، جلسات مشــترکی با دولت داشتیم، 
همان وقت کســانی بودند کــه معتقد بودند 
تجارت مشــروبات الکلی برای کشــور فایده 
دارد، ما از این فایــده چطور صرف نظر کنیم؛ 
مایل بودنــد این تجارت ادامه پیــدا بکند، از 
بیرون شــراب بیاورند. امــام قرص ومحکم 
ایســتاد؛ در مقابل حرام الهی، امــام بزرگوار 
 می ایســتاد و ایســتاد؛ ایــن حــرام الهــی

 بود.    96/12/17

به اخالق خودمان هم برسیم. اخالق اهمیتش 
از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را فضای 
برادری، مهربانی، حسن ظن قرار بدهیم. من 
هیچ موافق نیســتم با اینکه فضای جامعه را 
فضای سوءظن و فضای بدگمانی قرار بدهیم. 
این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اینکه 
متأســفانه باب شــده که روزنامه و رسانه و 
دســتگاه                های گوناگون ارتباطی - که امروز 
روزبه                روز هم بیشتر و گسترده                تر و پیچیده                تر 
می شود - روشــی را در پیش گرفته                اند برای 
متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبی نیست؛ 
این چیــز خوبی نیســت، دل مــا را تاریک 
می کند، فضای زندگی ما را ظلمانی می کند. 
هیچ منافات نــدارد که گنهکار تــاوان گناه 
خودش را ببیند، اما فضا، فضای اشاعه                ی گناه 
نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به 

شایعات، به خیاالت.   88/6/29 

خاطره  این سرزمین ها را زنده نگه دارید
نگذارید یاد دوران دفاع مقدس از یادهــا برود. آمدن به این مناطق جنگی - چه در تعطیالت 
نوروزی و چه در دوره ی ســال؛ که بحمداهلل حاال  در دوره ی سال هم کسانی از سرتاسر کشور 
به این مناطق مسافرت می کنند و این سرزمین ها را زیارت می کنند - بسیار کار پسندیده ای 
است، کار درستی است، کار عاقالنه ای است که ملت ایران می کند؛ خاطره ی این سرزمین ها را 
زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابانها، این رود کارون، این جاده ی اهواز - آبادان یا اهواز - 
خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم های مختلفی امروز خودشان را به شما معرفی می کنند، 

اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و ازخودگذشتگی ها بوده اند.       93/1/6

حضور در یادمان شهدای شرق کارون | 93/1/6

در مسائل فعلِی زنان کشــور ما به اعتقاد من دو مســئله از همه مهم تر یا بگویید فوری تر و 
الزم االهتمام تر از بقّیه ی مسائل است. یک مسئله، مسئله ی اهّمّیت و اعتبار خانه و خانواده 
است. برای خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه -که مسکن و مأوایی ندارد- قابل تصّور 
نیست. هر انسان احتیاج دارد به خانه و محیط خانه. روح محیط خانه عبارت است از خانواده؛ 
باید به این اهّمّیت داد، باید در این تأّمل و تدبّر کرد. و دّوم جلوگیری از ضعف و ستم زدگی زن 
در سطوح مختلف، ما زنانی داریم که ضعیفند و محرومند، زنانی داریم که ستم زده و مظلومند؛ 

باید جلوی این مظلومّیتها را گرفت.    92/2/21 

اخالق اهمیتش از عمل هم 
بیشتر است

امام در مقابل حرام الهی 
قرص  و محکم می ایستاد

باید جلوی ظلم به زن ها را گرفت

حزب اهلل این است

شرط دوام حیات جمهوری اسالمی وجود 
انگیزه های انقالبی و وجود روحیه ی انقالبی 
است. اگر روحیه ی انقالبی نباشد، جمهوری 
اســالمی نخواهد بود؛ بله، یک حکومتی 
ســِر کار خواهد بود، اّما آن حکومت، دیگر 
جمهوری اســالمی نیســت. این حرکت 
مردم، این خون هایی که دادند، این زحماتی 
که کشیدند برای احیاء اسالم، برای احیاء 
شریعت اسالمی، برای این بوده؛ اینها از بین 
خواهد رفت، لگدمال خواهد شد. بنابراین، 
انگیــزه ی انقالبی بــرای حفظ جمهوری 
اسالمی حتماً الزم است. این انگیزه در چه 

وضعی است؛ آیا کم شده، آیا زیاد شده، آیا 
ادامه پیدا کرده، چه مقابله ها و مبارزه هایی 
با این انگیزه انجام می گیرد، راه مقابله ی با 
آنها چیست؛  و بر اساس آن، مطالبه تنظیم 
کنیم. فرض بفرمایید بنده که در صحبتهای 
مختلف مدام میگویم که به بّچه های انقالبی 
و حزب اللّهی کمک کنید، معنایش همین 
است؛ یعنی این یک مطالبه است بر اساس 
نگاه به حرکت انقالبی کشور. البّته در این 
زمینه خوشبختانه کشور عقب که نرفته 
هیچ، پیش هم رفته؛ این هم قابل اثبات و 

مسلّم ]است[.     96/6/30    

شرط دوام حیات جمهوری اسالمی

اشکالی که موجب لغزش و 
سرنگونی برخی از افراد شد

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   


