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اول معلم خلقت، خود خدا است             
نقش معلم در جامعه، نقش انبیاء است. انبیاء هم 
معلم بشر هستند. نقش بسیار حساس و مهمی 
است؛ و مسئولیت بسیار زیاد دارد. نقش مهمی 
است که همان نقش تربیت است که »إخراج ِمَن 

الظلمات إلی النور« آنهایی که »اهللُ َولیُّ الَّذیَِن آَمُنوا 
ُلماِت إلَی النُّورِ« همین ِسَمت  یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
معلمی اســت. خدای تبارک و تعالی این ِسَمت 
را به خودش نســبت می دهد که خدای تبارک و 
تعالی ولّی مومنین است؛ و آنها را از ظلمات اخراج 
می کند به سوی نور. و معلم اول خدای تبارک و 

تعالی است که اخراج می کند مردم را از ظلمات 
به وسیله انبیاء و به وســیله وحی مردم را دعوت 
می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به کمال؛ دعوت 
می کند به عشق، دعوت می کند به محبت؛ دعوت 
می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است.   

امام خمینی )ره(؛ 27 مرداد 1358

دیدار برش  

تاریخی روایت  

ایرانی خانواده

مردم مراقب باشند بخاطر 
اختالف نظرهای کوچک 

مقابل هم قرار نگیرند
امـروز دشـمن مـا از همـه ی اطراف مشـغول 
تـدارک تهاجم اسـت. از لحـاظ اقتصـادی که 
می بینیـد، از لحـاظ نفـوذ اطالعاتی مشـغول 
برنامه ریزی انـد کـه نفـوذ اطالعاتی کننـد، از 
لحـاظ ضربـه زدن از ناحیـه ی فضـای مجازی 
دشـمن  می کننـد...  برنامه ریـزی  دارنـد 
اسـت دیگـر، دشـمن اسـت! دشـمن یعنـی 
آمریکا و صهیونیسـم، در درجـه ِ اول اینهایند، 
مخصـوص ایـن حکومـت فعلـی آمریـکا هم 
بودنـد،  همین جـور  هـم  قبلی هـا  نیسـت. 
منتهـا بـا شـکل های مختلـف. کمکـی کـه 
ایـن شـخصی کـه حـاال سـرکار اسـت بـه ما 
کرده کـه بایـد ممنـون باشـیم این اسـت که 
آمریـکا را عریـان نشـان می دهـد. قبلی هـا 
آنطـور کـه مـن گفتـه بـودم، دسـت چدنـی 
می کردنـد.  مخملـی  دسـتکش  تـوی  را 
اشـتباه می کردنـد...  نمی دیدنـد،  خیلی هـا 
مسـئولین کشـور و آحـاد توانـا و آحـاد مردم 
بایـد در مقابلـه ی با این دشـمن هـر کاری که 
می تواننـد، در هر بخشـی، در هر رشـته ای که 
می توانند، بایسـتی خودشـان را آمـاده کنند، 
مسـئولیت  احسـاس  باشـند.  میـدان  وارد 
کننـد.  آرایـش دشـمن آرایش جنگی اسـت؛ 
از لحـاظ اقتصـادی آرایـش جنگـی گرفتـه؛ 
از لحـاظ سیاسـی آرایـش جنگـی گرفتـه؛ 
فقـط از لحـاظ نظامـی علی الظاهـر آرایـش 
جنگـی نـدارد کـه آن هـم البتـه نظامی های 
مـا حواس شـان جمـع اسـت... در مقابـل این 
دشـمنی کـه آرایـش جنگـی در مقابـل ملت 
ایـران گرفتـه، ملـت ایـران بایسـتی آرایـش 
مناسـب بگیـرد، بایـد خـودش را آمـاده کند 
در همـه ی بخش هـای مختلـف. و یکـی از 
اساسـی ترین کارهـا حفـظ اتحـاد و وحـدت 
کلمه اسـت؛ مراقب باشـند آحاد ملـت بخاطر 
چیزهای اختـالف نظرهای کوچـک، اختالف 
سـلیقه های کوچـک در مقابـل هـم قـرار 

نگیرنـد.    ۹۸/2/11 

اطلس تاریخ اسالم توســط کویتی ها درست 
شده که تقریباً بدون اســتثنا مورد استفاده ی 
همه ی مسلمانها است. این که می گویم تقریباً، 
به این دلیل است که »خلیج فارس« را »خلیج 
عربی« نوشــته اســت که اگر االن به ما پول 
دستی هم بدهند، حاضر نیستیم این کتاب را 
در کتابخانه های خودمان ترویج و یا به فارسی 
ترجمه کنیم؛ چون »خلیج عربی« دروغ است. 
اگر یک وقت خواستیم این را برگردانیم، حتماً 
»خلیج فــارس« خواهیم نوشــت. البته، یک 
جا هم از دستشــان در رفتــه و تصویر یکی از 
نقشه های قدیمی را چاپ کرده اند و »الخلیج 
الفارسی« را به کار برده اند. با این که همه جا و در 
همان نقشه های قدیمی، این اصطالح را عوض 
کرده اند، ولی یک جا تصادفاً برای اتمام حّجت، 
در این کتاب به ایــن بزرگی و با این همه خرج 
چاپ، اصطالح »الخلیج الفارسی« را نوشته اند. 
غرضم این بود که گاهی اوقات تاریخ و جغرافیا 
را می نویســند، اما نکته ای در آن هست که ما 
نسبت به آن حساسیم. حاال این از جهت ملّیش 
بود که البته االن خلیج فارسی و عربی برای ما 
فقط ملی هم نیست؛ سیاســی و اعتقادی هم 

است.  6۸/7/30  

ماه رمضــان را »مبــارک« نامیده اند؛ علّت 
مبارک بودن این ماه، این اســت که راه نجات 
از آتش و فوز به جّنت اســت، کــه در دعای 
روز ماه رمضان ]می خوانیم [: َو هذا َشــهُر الِعتِق 
ِمَن الّناِر َو الَفوِز ِبالَجنَّة. آتــش و دوزخ الهی و 

همچنین بهشــت و نعیم الهی در همین دنیا 
موجود اســت. آنچه در نشئه ی آخرت تحّقق 
پیدا می کند، باطن همان چیزی است که در 
اینجا است: »وَ اِنَّ َجَهنََّم لَُمحیَطٌة ِبالکِفرین«)1(؛ 
جهّنــم در همین جــا، در همین نشــئه، در 
همین زندگی، کافران و ظالمــان و معاندان 
 و مخالفان را احاطه کرده اســت؛ بهشت هم 

همین جور.    ۹3/4/16      
1( سوره مبارکه التوبة آیه ۴۹

خصوصیتی که فقط در انقالب اسالمی است
بنده در كاشغر وقتی كه رفتم در آن مســجدی كه مقداری از فیلمش را من دیدم كه در 
تلویزیون نشان دادند... و گفتم كه من عازم هســتم، از كشور شما امروز خواهم رفت، روز 
آخری بود كه ما در چین بودیم، آن عالم روحانی بلند شد در حضور مردم و از زبان مردم گفت: 
من از شما خواهش می كنم كه سالم ما و این ملت را به ملت ایران برسانید. یعنی نسبت به 
ملت ایران با احترام حرف می زنند. عظمتی برای این ملت قائلند. این حاال خصوصیت انقالب 
ماست كه هرچه فكر می كنیم هرچه مقایسه ی با انقالب های دیگر می كنیم می بینیم یك 

خصوصیتی در این انقالب هست كه در هیچكدام آنها نیست.        6۸/2/2۹

حضور آیت اهلل خامنه ای در یكی از مساجد پایتخت چین،پكن  |  سال 6۸

زنان فّعاِل در جبهه ی انقالب، یک روزی نقش آفرینی برجسته ای کردند - هم اندکی پیش از 
پیروزی انقالب، هم در اوائل انقالب، هم در دوران جنگ تحمیلی- و از خودشان حضور نمایانی 
نشــان دادند؛ نگذارید حضور نمایان زنان فّعال در جبهه ی انقالب کمرنگ بشود. دیگران در 
مواجهه ی با انقالب و معارضه ی با انقالب سعی می کنند از عنصر زن و زناِن کارآمد استفاده کنند؛ 
جبهه ی انقالب، زنان کارآمد و فّعال و زبان آور و نویسنده و عالِم و دانشمند به مراتب بیشتر دارد؛ 
خانم هایی که اهل اِقدامند، اهل فکرند، اهل نگارش و نویسندگی اند، اهل سخن گفتنند، اهل فکر 

دادنند، صحنه ی انقالب و دفاع از انقالب را خالی نگذارند؛ این یک نکته است.     ۹2/2/21  

علت مبارک بودن ماه رمضان

نگذارید حضور زنان فعّال در جبهه  انقالب کمرنگ شود 

حزب اهلل این است

جوانان عزیز! شما امیدهای انقالب و اسالمید. 
رفتار شــما می تواند این مملکت را در جهت 
شکوفایی، با سرعت به پیش ببرد. وقتی جوان 
مملکت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه به 
موقعّیت ها، حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل 
کند، کشور گلستان خواهد شد. وقتی هیجانات 
کور، پا وسط بگذارند، دشــمن فوراً استفاده 

خواهد کرد. بارها گفته ام، باز هم تکرار می کنم؛ 
من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه 
میدان ها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با 
انضباط... نیرویتان را برای آن روزی که کشور 
به آن نیازمند است، برای آن روزی که نیروی 
جوان و مؤمن و حزب الّلهــی باید در مقابله با 

دشمن بایستد، حفظ کنید.  7۸/4/21      

جوان بایستی در همه میدان ها حضور داشته باشد
 منتها با انضباط

خلیج فارس فقط یک مسأله 
ملی نیست 

رهبر انقالب با اشاره به
 آرایش جنگی دشمن:

"در داخل ایــران باید گذار صــورت بگیرد، حتی اگر 
تدریجی باشد. گذاری که طی آن درک شود که شعار 
مرگ بر آمریکا و انکار هولوکاســت توســط رهبران ایران و تهدید 
اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب اهلل و کارهایی از این دست، از 
ایران در چشم بخش اعظم جهانیان، کشوری طردشده می سازد." این 
جمله ای است که باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده، 
بعد از توافق برجام، در مصاحبه با وب سایت "میک" به آن اشاره کرده 
بود. او در یکی از نطق های خود در اجالس ساالنه ی سازمان ملل نیز 
از کنار گذاشتن شعار "مرگ بر آمریکا" توسط ایرانیان صحبت کرده و 
به صراحت گفتــه بود: "مــردم ایران تاریــخ پرافتخــاری دارند و 
ظرفیت های فوق العاده ای دارند، اما ســردادن مرگ بر آمریکا شغل 
ایجاد نمی کند و برای ایران امنیت بیشــتری به همراه نمی آورد." 
وزیرخارجه ی او، جان کری نیز در اظهارنظری مشــابه، در پاسخ به 
سؤال خبرنگار بی.بی.سی گفته بود: "فکر می کنم همه می توانند با 
تغییر لحن و کم کردن از شعارها شروع کنند. اول از همه شعار مرگ بر 

آمریکا و مرگ بر اسرائیل."
گرچه سیاست دولت اوباما در قبال ایران آنچنان که خود به آن اذعان 
داشتند، صرفا "تغییر رفتار" ایران بود، اما هر تحلیلگر آگاه سیاسی به 
خوبی می فهمید که معنای واقعی این تغییر رفتار، در حقیقت چیزی 
جز "تغییر نظام" نیســت، آن چنان که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید در دولت ترامپ، همان ایام صراحتا اعالم کرده بود 
که این موضوع، یعنی حمایت از گروه های حامی سرنگونی جمهوری 
اسالمی ایران، باید سیاست اعالمی ایاالت  متحده ی آمریکا و همه ی 
دوستانش باشــد تا این کار را در نزدیک ترین فرصت ممکن انجام 

دهند.
      چرا آمریكا دنبال تغییر نظام در ایران است؟

سؤال آن است که چرا مقامات آمریکایی تا بدین حد، مشتاق تغییر 
نظام در ایران هســتند و با همه ی اختالف نظرهایی که در شیوه ی 
تقابل با ایران دارند، بر ســر این یک موضوع امــا اجماع نظر دارند؟ 
پاسخ آن روشن اســت: چون جمهوری اسالمی نشان داده، آن نظام 
و نیرویی اســت که مانع تحقق "رؤیاهای آمریکایی" در داخل ایران 
و در منطقه ی پرآشوب غرب آسیا شده است. در واقع ایران از سویی 
موجب شکست سیاست های زیاده خواهانه منطقه ای ایاالت متحده، 
حداقل در 15 سال اخیر شده است و از سویی دیگر، با طرح "الگویی 
مردم ســاالر" از نظام سیاســی، موجب تکثیر خود در کشورهای 
منطقه شــده اســت. دراین باره مدیر میز ایران در اندیشــکده ی 
آمریکایی بلفر چنین می گوید کــه "ایران یکــی از قوی ترین و با 
ثبات ترین کشــورهای منطقه اســت که به طور واقعی قدرت نفوذ 

3  مؤثر و شــکل دادن وقایع بیــرون از مرزهای خــود را دارد."

فرا رسـیدن ماه مبـارک رمضان بـر همه مسـلمانان جهان تبریـك و تهنیـت  گرامی بادهفته نامه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی| سـال چهارم، شـماره 1۸2| هفته سـوم اردیبهشـت ۹۸
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شهدای گرانقدر ما، جانبازان عزیز ما، آزادگان سرافراز ما... همه ی کسانی که در این راه ها استقامت کردند... قدرِت حقیقی کشور مربوط به اینهاست. توانایِی 
کشور ناشی از اینهاست. هر کشور و ملتی که چنین جوانانی داشته باشد، هیچ قدرت جهانی نمی تواند به او زور بگوید، او را تحت سیطره درآورد؛ اوضاع او را به 
دست گیرد. در واقع چنین کشور و ملتی سرافراز خواهد بود. همه ی ملت ایران وظیفه دارند که از عناصر فداکار و ایثارگر، قلباً و لساناً متشّکر باشند. ما همه 

زیر بار مّنت این ایثارگران هستیم.     77/5/27 

مزار: همدانتاریخ شهادت: ۹7/2/۸ شهادت: به دست اراذل و اوباش همدان

قدرت حقیقی کشور از شهدا و ایثارگران است  |  این شماره تقدیم می شود به روح طلبه شهید  مصطفی قاسمی

ن حرم از نسل مدافع�ی

دار
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مردم مراقب باشند بخاطر اختالف نظرهای کوچک
 مقابل هم قرار نگیرند

رهبر انقالب با اشاره به آرایش جنگی دشمن:

ده   نکته از 
خط حزب اهلل به مناسبت روز معلم منتشر می كند

کالس آقای خامنه ای

راه پیشرفت ایران اسالمی

تذكر مجدد رهبر انقالب در دیدار روز چهارشنبه
مبنی بر حفظ روحیه انقالبی



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

هفته سخن
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1 روزنامه ی انگلیســی گاردین نیز دو سه سال پیش 

درباره ی محبوبیت ایران در منطقه چنین نوشته بود: "با 
وجود سرمایه گذاری های خاندان آل سعود از طریق رواج 
اسالم وهابی، ایران موفقیت های خیره کننده در بین اقشار 
جهان عرب کسب کرده اســت. ایران به خاطر اقدام های 
اسرائیل علیه فلسطین به نفع آنها دلسوزی کرد و با اتخاذ 
رویکرد ضدصهیونیستی و ضدغربی، حمایت نسبی موفق 
از حزب اهلل لبنان و حماس را آغاز کرد و در نتیجه به شدت 

در جهان عرب محبوبیتی فراوان کسب کرده است."
      عامل برهم زدن رؤیای آمریكایی

سؤال بعدی آن اســت که چه چیزی موجب برهم زدن 
رؤیای آمریکایی در داخل ایران و منطقه ی غرب آســیا 
از سویی، و پیشــرفت های خیره کننده ی ایران در چند 
دهه ی بعد از انقالب اســالمی شده اســت؟ جواب این 
سؤال نیز مشخص است: »روحیه ی انقالبی«. در حقیقت 
»روحیه ی انقالبی به منزله ی جان و روح این ملت است« 
۹۸/2/11 و »ما هرجا به انقالب تکیه کردیم، به روحّیه ی 
انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزش ها کوتاه 
آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از 
آن گوشه اش زدیم، تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند 
عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسالم و دشمنان اصلی 
این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حــرف را خوردیم، 
عقب ماندیــم؛ قضّیه این جوری اســت. راه پیشــرفت 
ایران اســالمی، احیاء روحّیه ی انقالبی و احیاء روحّیه ی 
مجاهدت است.« ۹5/4/5 شرط تداوم جمهوری اسالمی 
نیز در گرو پایبندی به همین مؤلفه اســت. »شرط دوام 
حیات جمهوری اســالمی وجود انگیزه هــای انقالبی و 
وجود روحیه ی انقالبی است. اگر روحیه ی انقالبی نباشد، 
جمهوری اســالمی نخواهد بود؛ بله، یک حکومتی سِر 
کار خواهد بود، اّما آن حکومت، دیگر جمهوری اسالمی 
نیســت. این حرکت مردم، این خون هایی کــه دادند، 
این زحماتی که کشــیدند برای احیاء اسالم، برای احیاء 
شریعت اسالمی، برای این بوده؛ اینها از بین خواهد رفت، 

لگدمال خواهد شد.« ۹6/6/30
در این میان اما ممکن است برخی افراد به عمد یا به سهو، 
روحیه ی انقالبی را به معنای شــلختگی و بی انضباطی 
معنا کنند درحالی که »معنای روحّیه ی انقالبی این است 
که یک انسان انقالبی، شــجاعت دارد، اهل اقدام است، 
اهل عمل است، ابتکار می ورزد، بن بست شکنی می کند، 
گره گشایی می کند؛ از چیزی نمی ترسد، به آینده امیدوار 
اســت، به امید خدا به ســمت آینده ی روشن حرکت 

می کند.« ۹5/۸/12
از این زاویه، بیانات امروز رهبر انقالب در دیدار معلمان و 
فرهنگیان مبنی بر حفظ »روحیه ی انقالبی«، در حقیقت 
تذکر مجددی بود بر اهمیت و ضرورت این مسأله؛ آن هم 
در روزهایی که برخی از سیاسیون و نخبگان داخلی، هم نوا 
با پروژه ی مقامات آمریکایی و غربی معتقدند که برای حل 
مشکالت کشور، چاره ای جز دست برداشتن از روحیه ی 
انقالبی نیست. تجربه ی ســال های اخیر اما پیِش روی 
همگان قرار دارد، کافی است به آن رجوع شود تا کذب و 

نادرست بودن این گزاره به خوبی مشخص شود.  
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خوب درس بخوانید 

س ر
و کار کنیدد

بـه شـما جوان هـا عـرض 
می کنم کـه خـوب درس 
و  علـم  بکنیـد.  کار  بخوانیـد، خـوب 
علم آمـوزی یکی از اساسـی ترین ابزارها 
و وسـیله ها اسـت، بـرای ]کسـب[ 
بـا  مواجهـه ی  قـدرت 
دشـمنی ها و بـا طوفان ها 
و بـا امـواج سـخت و ماننـد 
درس  مـا  خـوِب  جوان هـای  اینهـا. 
بخواننـد، علم آمـوزی کننـد. آنهایـی 
کـه نخبـه هسـتند، بـرای کشورشـان 
کار کننـد، در خدمـت دشـمن قـرار 
نگیرنـد؛ درس خوانـدن بشـود یـک 
مـا  جوان هـای  اسـتعداد  واال.  ارزش 
بحمـداهلل اسـتعداد خوبـی اسـت و 
اگـر چنانچـه خـوب درس بخوانند و 
کار بکننـد، بالشـک سـطح علـم در 
کشـور بـاال خواهد آمـد. خـود اینکه 
سـطح علـم در کشـور بـاال بیایـد، 
بنیـه ی  بـه  می بخشـد  اسـتحکام 
مسـتحکم  ایـران؛  ملّـت   داخلـی 

می شود. ۹6/۸/11

با قرآن و نهج البالغه انس پیدا کنید
س ر

د
در آن دوران طاغوت، من در مشهد جلســات تفسیر و درس قرآن 
داشتم؛ به جوانانی که می آمدند، می گفتم که هر کدام از شماها یک 
نسخه ی قرآن در جیب بغلتان داشته باشــید؛ اگر در جایی منتظر 
کاری می ایســتید و فراغتی پیدا می کنید - یک دقیقــه، دو دقیقه، پنج دقیقه، 
نیم ساعت - قرآن را باز کنید و به تالوت آن مشغول شــوید، تا با این کتاب انس 
پیدا کنید. 70/11/3 نهج البالغه هم کتاب تدوین شــده ی انقالب اسالمی است و 
آئین نامه ی ایــن انقالب می توان به حســابش آورد. 5۹/02/13 جوانــان عزیز! با 
نهج البالغه اُنس پیدا کنیــد. نهج البالغه، خیلی بیدار کننده و هوشــیار کننده 
و خیلی قابل تدبّر است. در جلســات تان، با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین 

صلوات اهلل وسالمه علیه انس پیدا کنید. 7۸/۹/1

از جوانان می خواهم که ورزش کنند

س ر
از جوان هائــی که میل بــه ورزش دارند، آمادگــی ورزش دارند، د

بجد می خواهیم که این احســاس توانائی را در خودشــان جدی 
کنند. مجموعه ی نســل حاضر ما در کنار پیشرفت های معنوی، 
پیشــرفت های فکری و چیزهائی که انقالب به ما هدیه داده است، آمادگی های 
جسمانی خودشــان را تأمین کنند. سالمت جســمی و توانائی جسمانی، برای 
مردانی که اهل معنا، اهل معنویت، اهل فکر و اهل اهداف واال هستند، چیز الزمی 

است و بسیار مفید و کمک کار آنهاست. ۹0/7/22

شانه زیر بار مسئولیت های دشوار بدهید

س ر
جوان ها باید شانه شان را زیر بار مسئولّیت های دشوارِ کوچک و بزرگ بدهند؛ عالج مشکالت کشور این است. د

ما در گام دّوم انقالب بایستی حرکت کشــور را بر دوش جوان ها قرار بدهیم همچنان که در گام اّول در دوره ی 
انقالب هم هدایت را امام می کرد اّما حرکت را و موتور پیشــرفت را جوانان روشن می کردند، حرکت را آنها به 
وجود می آوردند. امروز تالش شما و سعی شما این است که استقالل کشور را و عّزت کشور را تأمین کنید؛ هزینه ی این کار را شما 

امروز دارید می دهید؛ ... نسلهای بعد، از این دست آورد شما استفاده خواهند کرد. ۹۸/1/1

ماه مبارک رمضان ســال 43 شمســی، اولین كالس تفســیر قرآن رهبر انقالب در مشــهد كه به "جلســات پایین خیابان" معــروف بود برگزار شــد. از آن 
ســال ها كه آیت اهلل خامنه ای طلبه ای 25ســاله بود تا به امــروز كه در قامت رهبــری جامعه در حال ایفای نقش اســت، گرچه مكان آن كالس ها از مســاجدی 
چون مســجد امام حســن)ع( و مســجد كرامت در مشــهد به "حســینیه ی امام خمینی)ره(" در تهران تغییر كرده اســت، اما خط فكری و مبانی اندیشه ای 
رهبر انقــالب در همه ی این كالس ها )كه حاال در دوران رهبری تبدیل شــده اســت بــه دیدارهای متعدد با طیف های مختلف مردمی در ســال( همان اســت 
 كه پیش از این بوده اســت. اگرچه احصای همــه ی محورهای مورد اشــاره ی رهبر انقــالب در این حجم محدود صفحات امكان پذیر نیســت، اما نشــریه ی

 خط حزب اهلل به مناسبت روز معلم، صرفا تعدادی از درس های فراوان و بی شمار این معلم و رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان مؤمن و انقالبی را مرور كرده است.

خط حزب اهلل به مناسبت روز معلم منتشر می كند

ده  نکته از کالس آقای خامنه ای

 در جوانی خودتان را بسازید

س ر
برادران عزیز! در جوانی خودتان را بسازید؛ شما روزگارهای مهم د

و حساسی را در پیش خواهید داشت. این کشور و این نظام و این 
نهضت عظیم اسالمی در سطح عالم، به شماها احتیاج خواهد 
داشت؛ از لحاظ معنوی باید خودتان را بسازید. البته نقشه، نقشه ی آسانی 
اســت؛ اما پیمودنش اراده می خواهد. نقشه، یعنی تقوا؛ تقوا، یعنی پرهیز 

از گناه؛ یعنی اتیان واجبات و تــرک محرمات؛ کار را 
با اخالص انجام دادن و از ریــا و فریب دور بودن. 

70/12/1

اسالم کامل را بخواهیم نه دین حداقلی را

س ر
آنچه ما امـروز در زبـان مسـتکبرین و مخالفین نظام اسـالمی و مشـّخصاً جمهوری اسـالمی د

مشـاهده می کنیم کـه با »تغییـر رفتـار« از آن یـاد می کنند... یعنـی همان چیـزی که گاهی 
از آن در برخـی از گفته هـا و نوشـته ها تعبیـر می شـود به »دیـن حّداقلّـی«؛ یعنی کاسـتن از 
آرمان هـا که به معنـای نابودی سـیرت دین اسـت. این دیـن حّداقلّی یعنـی در واقـع دین را حـذف کردن. 
حاال در چنیـن وضعّیتی هـدف ما این اسـت و خطّ مشـی قطعی مـا باید این باشـد کـه دنبال اسـالِم تمام 
و کامـل باشـیم؛ یعنـی دنبال ایـن باشـیم کـه واقعاً تـا آنجایـی کـه در قدرت مـا اسـت تـالش کنیم...که 

همه ی اسـالم - اسـالم به کامله، بتمامـه - در جامعـه ی ما تحّقق پیـدا کنـد. ۹3/12/21

 روحیه انقالبی را حفظ کنید 

س ر
ما در گذشــته هرجا کــه توفیق داشــته و موّفق د

شــده ایم، به خاطر آن بوده است که به اصول انقالب 
احتــرام گذاشــته و آن را رعایت کرده ایــم. هرجا 
ناکامی داشته ایم، به خاطر آن بوده است که کم وبیش از اصول الهی 
و اســالمی و انقالبی، انحراف پیدا کرده ایم. 72/1/1 جوانهای عزیز ما 
بایستی این رویِِش مبارِک روحّیه ی انقالبی را ادامه بدهند. بحث ها و 
جنجال ها و حاشیه سازی ها و پرداختن به چیزهای کوچک و جزئی 
و مانند اینها مسئله ی کشور نیست؛ مسئله ی کشور، روحّیه ی انقالبی 
است؛ مسئله ی کشور، جهت گیری انقالبی است؛ و از لحاظ عملی و 
برنامه ریزی، مسئله ی کشور، اقتصاد است که بارها عرض کرده ایم، 
پیشرفت علمی است که بارها عرض کرده ایم و اتّحاد و انسجام آحاد 

ملّت است که این را هم بارها عرض کرده ایم. ۹5/۸/26

 تاریخ را جدی بگیرید و مطالعه 

س ر
کنیدد

تاریخ چیز مهمی است. تاریخ را به عنوان یک 
چیز کوچک یا حاشیه ای نباید خیال کرد؛ 
تاریخ واقعاً مهم است. تاریخ، درس و گنجینه ی اطالعات ما از 
گذشته ی بشریت است؛ سرگذشت ماست. مگر می شود نسبت 
به تاریخ بی اعتنا بود؟ همه ی علــوم و همه ی معارف و همه ی 
تالش های بشری و همه ی آنچه که امروز در این صحنه ی عالم 
وجود دارد، فقط زمان حال است؛ میلیون ها برابِر این تالش ها 
در گذشته انجام گرفته اســت. 70/11/۸  من به جوانان عرض 
می کنم، با تاریخ گذشته نزدیک کشورتان آشنا شوید؛ چون 
یکی از راه های فریب و اغواگری، تحریف تاریخ است که امروز 

متأسفانه این کار به وفور صورت می گیرد. ۸0/۸/20

 شکست نهضت در صورت کناره گیری حزب اللهی ها

س ر
یکی از عواملی که موجب شکست مشروطیت در ایران شــد، این بود که متدیّنین بعد از مدتی احساس کردند د

کأنّه کار به ســمت بی دینی پیش می رود. جنجال زیاد مطبوعاتی که آن وقت همه ی انگیزه ی خودشان را این 
قرار داده بودند که به مقّدسات دینی حمله کنند... موجب شــد که متدیّنین و علما که در صفوف اول مبارزه ی 
مشروطیت بودند، به تدریج دلسرد شدند و کنار نشستند. وقتی چنین شد، نهضت شکست می خوَرد؛ و مشروطیت شکست خورد. 
بعد از پانزده، شانزده سال از عمر مشــروطیت، دیکتاتورِی رضاخانی به وجود آمد. این بســیار عبرت انگیز است. رضاخاِن قلدر و 
چکمه پوش کجا، شعار مشروطیت کجا؛ چقدر اینها با هم فاصله دارند! چرا این طور شد؟ چون اطمینان و اعتماد مردم مؤمن سلب 

شد؛ کنار نشستند و از صحنه بیرون رفتند. ۸0/5/11

آرمان ها را مدام 

س ر
تکرار و مطالبه کنیدد

ما امــروز در جامعه مان نیاز 
مبرم داریم به اینکه آرمان ها 
را مدام تکرار کنیم، مدام مطالبه کنیم... 
گر چنانچــه این حجم عظیم و وســیع 
تهاجم به افــکار عمومی از ســوی ضّد 
انقالب با این مطالبه گری ها مواجه نشود، 
قطعاً ویرانگری خواهد کــرد. یادآوری 
آرمان ها و طلبکاری نســبت به تحّقق 
این آرمان ها یک ســّدی است در مقابل 
تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی 
-که متأّسفانه روی فضاهای نخبگانی هم 
دارند کار میکنند- و فضاهای مدیریّتی؛ 
که در مــواردی هم متأّســفانه بی تأثیر 
نبوده. اینجا یک لشــکری از جوان های 
مؤمــن و انقالبی الزم اســت کــه وارد 
میدان بشــوند، مطالبه کنند آرمان ها 
را و خودشان کمک کنند به تحّقق این 

آرمان ها . ۹7/3/7


