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امــروز تعظیــم در برابــر مجاهــدان راه خــدا وظیفــه ی وجدانــی و اخالقــی هــر مســلمان و هــر ایرانــی اســت. چهــره ی نورانــی و جــذاب 
شــهیدان واالمقــام، الگــوی همــه ی جوانانــی اســت کــه هویــت اســالمی و ایرانــی خــود را ارج می نهنــد و ســلطه ی سیاســی و فرهنگــی و 

اقتصــادی بیگانــگان را ذلتــی بــزرگ و تحمل ناپذیــر بــرای خــود میداننــد.   1 81/7/4

مزار: قطعه 53 بهشت زهرا)س(، شهر تهرانتاریخ شهادت:30 دی ماه 1390

چهره جذاب شهیدان، الگوی جوانان
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر اولین شهید مدافع حرم ایرانی محرم ترک

شهید هفته  

شهادت: منطقه دمشق سوریه توسط عناصر تکفیری

یکـی از موضوعـات مطرح شـده از سـوی رهبـر انقالب در جلسـه ی 
شـدن  رایـگان  »پیشـنهاِد  اقتصـادی  هماهنگـی  شـورای عالی 
مصرف آب و گاز برای چند دهک اقتصـادی جامعه« بـود . در ادامه 

ایـن بخـش از بیانـات حضـرت آیـت ا... خامنـه ای را می خوانیـد:

       یکی از پیشـنهادهایی که شـده و کامًال عملّیاتی است 
و همین امروز شـما میتوانید اقدام بکنید، این اسـت که 

بگوییـد حجمـی از مصـرف آب و گاز مّجانـی اسـت؛ مثـل 
اینکـه بـرق را مّجانـی کردیـد، گفتـه بشـود فـالن حجـم از 
مصـرف آب و گاز هـم مّجانـی؛ یـک حجمـی را مشـّخص 
کنید. ممکن اسـت فـرض کنیـد که این سـه دهـک، چهار 
دهـک، پنـج دهـک را شـامل بشـود؛ خـب ایـن از صندوق 
دولت هم کـم نمیکند، یعنـی آقای دژپسـند هـم ناراحت 
99/9/4 نباشـند از اینکـه درآمـد خزانـه کـم  شـود، نـه.

راهکاری که رهبر انقالب به دولت دادند:
حذف هزینه آب و گاز برای دهک های پایین  

گزیده دیدار  

حزب ا... این است      |    4 

نقـــــــد آری، نفــی هـــرگــــز    !

خــرداد ۱۳۸۸ ایــــــــــراِن عصــــر انقـــالب 
مهم تریــن  از  یکــی  شــاهد  اســالمی 
تجربیــات مردم ســاالری دینــی خــود 
بــود. حضــور حماســی نزدیــک بــه چهــل میلیــون 
ایرانــی پــای صندوق هــای رأی و انتخــاب گزینــه ی 
افــکار و  بــا  از بیــن کاندیداهایــی  مدنظــر خــود 
ــد روز بعــد  ــود کــه چن ــدادی ب ســالیق مختلــف، روی
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای دربــاره ی آن گفتنــد: 

»چهــل میلیــون بــه خــط انقــالب رأی دادنــد.«
88/3/۲9

امــا ایــن همــه ی ماجــرا نبــود.. دشــمنان از ایــن 
نمایــِش قــدرت و »رفرانــدوم چهــل میلیونــی بــه 
نفــع نظــام« عصبانــی شــده بودنــد: »در واقــع یــک 
رفرانــدوم چهــل میلیونــی بــه نفــع نظــام جمهــوری 
اســالمی و بــه نفــع انتخابــات انجــام گرفــت؛ همیــن 
بــود کــه دشــمن را عصبانــی کــرد.« 89/7/۲7 
و »خواســتند بــا فتنــه اثــر آن را از بیــن ببرنــد.«  

89/7/۲7
قدرت طلبــاِن داخلــی عامــل ایــن فتنــه شــدند: 
»وقتــی در یــک کشــور فتنه گرانــی پیــدا میشــوند 
دســت  بــرای  خودشــان،  جاه طلبــی  بــرای  کــه 
یافتــن بــه قــدرت، بــرای رســیدن بــه اهدافــی کــه 
آرزو در وجــود خودشــان متراکــم و  بــه صــورت 
انباشــته کردنــد، حاضــر میشــوند بــه مصلحــت 
یــک کشــور، بــه حقانیــت یــک راه پشــت کننــد و 
لگــد بزننــد؛ کاری میکننــد کــه ســردمداران غربــی 
و دشــمنان درجــه ی یــک ملــت ایــران بــه هیجــان 
می آینــد و ســر شــوق می آینــد و از آنهــا حمایــت 
بــه  »فتنــه ای  نهایــت  در  و   89/9/4 میکننــد.« 
وجــود آمــد، کارهائــی شــد، تالشــهایی شــد، آمریــکا 
کــرد،  دفــاع  انگلیــس  کــرد،  دفــاع  فتنه گــران  از 
ــاع  ــلطنت طلبها دف ــن، س ــی، منافقی ــای غرب قدرته

89/3/14 کردنــد.«
       ادامه در صفحه ۲

شهادت بانوی دوعالم حضرت  فاطمه زهرا � تسلیت باد

سخن
هفتـه



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

گزیده بیاناتسخن هفته

مروری بر ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی و ثمراِت مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدت و شهادت او در بیانات رهبر انقالب:

ــروز پیـ شهــــــــــــــــــــــــــــــــــیِد 
         اهِل معنوّیت و اخالص          

ــود،  ــوی ب ــا معن ــود؛ واقع ــی ب ــالص و آخرت جوی ــت و اخ ــل معنوّی اه
99/9/۲6 واقعــا اهل معنــا و اهــل اخــالص بــود، و اهــل تظاهــر نبــود.

                    ۱                   

         به شّدت انقالبی          

در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود، 
لکــن بشــّدت انقالبــی بــود. انقــالب و انقالبیگری خــّط قرمــِز قطعــِی او 
بــود... ذوب در انقــالب بــود، انقالبیگــری خــّط قرمــز او بــود... بشــّدت 
پایبند بــه انقــالب، پایبند بــه خــّط مبــارک و نورانــِی امــام راحــل )رضوان 

98/10/18 ــود. ــه( ب ا... علی

                    ۲                 

         شجاع و با تدبیر          

شــهید ســلیمانی، هــم شــجاع بــود، هــم بــا تدبیــر بــود. بعضی هــا 
شــجاعت دارنــد اّمــا تدبیــر و عقــل الزم بــرای بــه کار بــردن 
ایــن شــجاعت را ندارنــد. بعضی هــا اهــل 
تدبیرنــد اّمــا اهــل اقــدام و عمــل نیســتند، 
دل و جگــر کار را ندارنــد. ایــن شــهید عزیــِز ما 
ــر بــود.  ــا تدبی هــم دل و جگــر داشــت هــم ب
98/10/18 حــاج قاســم صــد بــار در معــرض 
شــهادت قــرار گرفتــه بــود؛ ایــن بــار اّول نبــود، 
ولــی در راه خــدا، در راه انجــام وظیفــه، در راه 
98/10/13 جهــاد فی ســبیل ا... پــروا نداشــت.

                    ۳             

         ُپرکار          

ــوزده  ــده، ن ــور گذران ــالن کش ــد در ف ــرض کنی ــاعت ف ــت وچهار س بیس
ســاعت کار کــرده! بــا ایــن، بــا آن، بنشــین، مجــاب کــن، اســتدالل کــن، 
حــرف بــزن. چــرا؟ بــرای اینکــه او را بــه یــک نتیجــه ی مطلــوب برســاند... 

ــود. 98/10/13 ــوری ب ــن ج ــم ای ــاج قاس ح

                    ۴               

         فداکار و نوع دوست          

از طرفــی روحیه ی فــداکاری و نوع دوســتی داشــت، 
ــت و ماننــد اینهــا 

ّ
ــت و آن مل

ّ
یعنــی برایــش ایــن مل

]مطــرح[ نبــود. نوع دوســت بــود، واقعــا حالــت 
فــداکاری بــرای همــه داشــت. 99/9/۲6

                    5               

         اهِل درایت               

دارای درایت و تیزهوشـی بـود... این مسـئله ی 
بـروز یـک جریـاِن بظاهـر مذهبـِی متمایـل 
را  مقاومـت  علیـه   و  فرقه هـا  از  یکـی  بـه 
کـرد...  پیش بینـی  قبـل  مّدتهـا  ایشـان 
آمـد.  وجـود  بـه  داعـش  مّدتـی  از  بعـد 
بـود.  آدم باهوشـی  بـود،  بادرایتـی  آدم 
در ادا ره ی امـوری کـه بـا کشـورها ارتبـاط 
داشـت و او در آنهـا دخیـل بـود، بـا کمـال 

عقـل و درایـت رفتـار میکـرد.
99/9/۲6 

                    ۶               

       ادامه از صفحه یک

کودتاى رنگی
دشــمنان اهــداف خطرناکــی را دنبــال می کردنــد: 
»طراحــی کــرده بودنــد... بــه گمــان آنهــا بســاط 
جمهــوری اســالمی بنــا بــود جمــع شــود؛ نــه فقــط 
حقیقــت دیــن، حّتــی شــعارهای دینــی هــم باقــی 
نماَنــد؛ برنامــه ایــن بــود. طراحــی ایــن بــود کــه اگــر 
توانســتند قاعــده ی دولــت را بــه شــکل مطلــوِب 
خودشــان بچیننــد، کــه بعــد از آن، راه حرکتشــان 
ــد؛ اگــر هــم قاعــده ی  ــود کــه چــه کار میکردن روشــن ب
حکومــت و دولــت طبــق میــل آنهــا چیــده نشــد 
آشــوب  بــه  را  کشــور  نشــد،  ممکــن  برایشــان  و 
بکشــانند؛ بــا خیــال خودشــان کاریکاتــور انقــالب 
89/10/19 ایــن توطئــه  اســالمی را درســت کننــد.«
فتنه گــران  خیابانــی  شــورِش  و  قانون شــکنی  بــا 
اینگونــه  ســناریوی  شــد.  دنبــال  سران شــان  و 
ــا در  ــط آمریکایی ه ــم توس ــن ه ــش از ای ــورش ها پی ش
نقــاط دیگر دنیــا عملیاتــی شــده بــود: »هندســه ی کار 
دشــمن، یــک هندســه ی مشــخصی بــود. نظیــر ایــن 
کار را در جاهــای دیگــر هــم کردنــد... ]اینکــه[ منتظــر 
یــک فرصــت انتخابــات بشــوند، بعــد در آن فرصــت 
انتخابــات، اگــر کســانی کــه مــورد رضــای آنهــا نیســتند، 
بــر ســر کار آمدنــد، و آنهائــی کــه آنهــا میخواهند، بر ســر 
کار نیامدنــد، آن وقــت با یــک حرکت نمایشــِی مردمی، 
اوضــاع را برگرداننــد؛ بــا شــعارهائی گروهــی از مــردم را 
توی صحنه بکشــانند، بــا فشــار در صحنــه ی خیابانها، 
ــا  ــت، ب ــده اس ــت آم ــه دس ــون ب ــا قان ــه ب ــزی را ک آن چی
در حقیقــت  خشــونت دگرگــون کننــد.« 89/1/1 
»انقــالب رنگــی بــود؛ درواقــع کودتــاى رنگــی، یــک 

94/10/19 ــق.«
ّ

ناموف رنگــی  کودتــاى 

غلبه بر توطئه ابطاِل انتخابات
امــا از ســوی دیگــر ماجــرا رهبــر انقــالب در مقــام 
پاســداری از »رأی مــردم« و »دفــاع از انتخابــات« وارد 
شــدند. حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در نمــاز جمعــه ی 
را  انتخابــات  در  تردیدافکنــان  خردادمــاه ۸۸،   ۲۹
ــد: »ایــن تصــور هــم غلــط  ــه خطــاب قــرار دادن اینگون
اســت که بعضــی خیــال کننــد بــا حــرکات خیابانــی، یک 
اهرم فشــاری علیه نظام درســت میکنند و مســئولین 
ــا بــه عنــوان  نظــام را مجبــور میکننــد، وادار میکننــد ت
مصلحــت، زیــر بــار تحمیــالت آنهــا برونــد. نــه، ایــن هــم 
88/3/۲9 و در مقابــل توطئــه ی  غلــط اســت.«
»ابطــاِل انتخابــات« ایســتادند: »صریحــا گفتــم فشــار 
می آورنــد کــه بایــد انتخابــات را ابطــال کنیــد، مــن زیــر 

 96/10/6 بــار ابطــال انتخابــات نخواهــم رفــت.«

مردم بساط فتنه گران را جمع کردند
دشــمن  بودنــد.  مــردم  امــا  حادثــه  دیگــر  ضلــع 
می خواســت بــا ایجــاد دوقطبــِی شــدیِد اجتماعــی 
کشــور را »جنــگ داخلــی« بکشــاند: »میخواســتند 
ــک  ــه ی ــت، ب ــروه اقلی ــک گ ــه ی ــد ب ــیم کنن ــردم را تقس م
گــروه اکثریــت... اینهــا را در مقابــل هــم قــرار بدهنــد... و 
بــا ایجــاد اغتشــاش، جنــگ را در داخــل کشــور مغلوبه 
89/1/1 اما »ملت  کنند، جنگ داخلــی راه بیندازنــد.«
هوشــیاری به خــرج داد. شــما دیدیــد در روز انتخابات، 
مــردم بــه دو گــروه ســیزده چهــارده میلیونــی، و 
بیســت و چهــار پنــج میلیونــی تقســیم شــدند؛ امــا 

بعــد از گذشــت مدتــی نــه چنــدان بلنــد، همیــن دو 
ــا هــم یکــی شــدند و در مقابــل شورشــگران و  گــروه ب

89/1/1 اغتشاشــگران و خرابــکاران ایســتادند.«
قلــه ی ایــن بیــداری و بصیــرت »حماســه ی ۹ دی« 
بــود، آنجــا کــه مــردم، خروشــی انقالبــی را علیــه 
ــراِن  ــالمی و فتنه گ ــات اس ــه مقدس ــدگان ب توهین کن
علیــه نظــام اســالمی بــه نمایــش گذاشــتند: »بمجرد 
اینکــه مــردم احســاس کردنــد حرکتــی کــه شــروع 
شــده اســت، متوجــه بــه نظــام اســت، متوجــه بــه 
ــت  ــاص و دول ــخص خ ــه ش ــه ب ــت، متوج ــالب اس انق
خاصــی نیســت، آن حرکــت عظیــم را از خــود نشــان 
یــک  دی  نهــم  حادثــه ی  آمدنــد.  همــه  دادنــد... 
حادثــه ی عجیبــی اســت؛ بــه خاطــر دلبســتگی مــردم 
ــاد  ــت ی ــه برک ــع »ب 90/5/16 در واق ــود.« ــام ب ــه نظ ب
حســین بن علی سیدالشــهداء )ســالم اهَّلل علیــه( 
ــع  ــران را جم ــاط فتنه گ ــد و بس ــه آمدن ــردم در صحن م
ــت در عرصــه ی 

ّ
89/10/8 و »حضــور مل کردنــد.«

فضــای عمومــی و در کــف خیابانهــا توانســت یــک 
توطئه ی ریشــه دار و مهم را از بیــن ببــرد.« 98/10/11 
ــذار  ــگ و اثرگ ــیار ُپررن ــان بس ــش جوان ــان نق ــن می در ای
بــود: »نهــم دى را همیــن جوانهــا، همیــن نســل 
ســّوم انقــالب بــه راه انداختنــد؛ آن حادثــه ى عظیــم را 
93/10/17 و اینگونــه »روز نهــم  به وجــود آوردنــد.«

88/10/19 دِی هــم در تاریــخ مانــد.«

دست قدرت خدا
ماهیــت ایــن حرکــِت عظیــم مردمــی »احســاس 
وظیفه ی برآمــده از ایمان دینــی« بــود: »۹ دی یک 
نمونــه ای بــود از همــان خصوصیتــی کــه در خــود 
انقــالب وجــود داشــت؛ یعنــی مــردم احســاس 
وظیفــه ی دینــی کردنــد و دنبــال ایــن وظیفــه، 

 90/9/۲1 عمــل صالــِح خودشــان را انجــام دادنــد.«
بــرای فهــم صحیــح ایــن حماســه بایــد توجــه داشــت 
کــه »ایــن حرکــِت ایمانــی اســت، ایــن حرکــِت قلبــی 
ــی در آن  ــزه ی خدائ ــه انگی ــت ک ــزی اس ــن چی ــت؛ ای اس
ــت اراده ی  ــت، دس ــدرت خداس ــت ق ــود دارد؛ دس وج
الهــی اســت؛ ایــن چیزهــا دســت مــن و امثــال مــن 
نیســت. دلها دســت خداســت. اراده ها مقهــور اراده ی 
پــروردگار اســت. وقتــی حرکــت خدائــی شــد، بــرای خدا 
شــد، اخــالص در کار بود، خــدای متعــال اینجــور دفاع 
88/11/19 و »هرچه انســان در اطــراف این  میکنــد.«
ــا فکــر میکنــد، دســت خــدای متعــال را، دســت  قضای
ــه  ــی )علی ــن عل ــین ب ــت را، روح حس ــدرت را، روح والی ق
الّســالم( را می   بینــد. ایــن کارهــا کارهائــی نیســت کــه با 
اراده    ی امثــال مــا انجــام بگیــرد؛ ایــن کار خداســت، این 

88/10/19 دســت قــدرت الهــی اســت.«

انقالِب ماندگار
عبـرت  و  درس  ایـن  پـِس  در  اینکـه  مهـم  نکتـه ی 
را عمیقـا درک کنیـم کـه:  ایـن مهـم  بایـد  تاریخـی 
»انقـالب اسـالمی یـک حقیقـت اسـت، برخاسـته ی 
از یک سـنت الهی اسـت؛ ایـن را نمیشـود از بیـن برد، 
این را نمیشـود متزلزل کـرد. تـا وقتی که آحـاد مردم 
ایمـان دارنـد، عالقـه دارنـد، عشـق دارنـد، اقـدام 
اگـر همـه ی قدرتهـای عالـم هـم  میکننـد، بداننـد 
دسـت به دسـت بدهند، نخواهند توانسـت بـه این 
انقـالب و به این نظـام و به ایـن ملت صدمـه ای وارد 

88/10/۲9 کننـد.« 
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۵ تیرمـاه ۶۰ حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در نمـاز جمعـه ی تهـران 
بـا شـرح آیاتـی از سـوره ملـک، اهمیـِت عنصـر »تعقـل و اندیشـه 
و برنامـه دشـمن بـرای مقابلـه بـا آن« را تبییـن و پـس از آن بـا 
اشـاره بـه عملکـرِد ضدقرآنـی سـازمان منافقیـن، مواضـع نظام 
را تشـریح کردنـد. در ادامه بخشـی از این سـخنان را می خوانیم:

حکومـت اسـالمی آن حکومتـی اسـت کـه مـردم را به فکـر کردن 
دعـوت میکنـد و هدایـت ذهـن مـردم را به عهـده میگیـرد. مردم 
را سـرگرم هواهـا و هوسـها و سـخنان بی ارتبـاط بـه سیاسـت و 
زندگـی مشـغول نمیکنـد؛ ثانیـا در جامعـه ی اسـالمی مـردم در 
مقابل کسـانی قـرار میگیرند کـه آنهـا میخواهند مردم نشـنوند 
صدای هادیها و منادیها را. دشـمن با یک انقـالب عظیم مردمی 
و ضد شـرق و غرب روبـه رو شـده... چگونه مـردم را از ایـن انقالب 
دلسرد بکند؟ امروز شـیوه ی دشمن این اسـت که نگذارد مردم 
دربـاره ی حوادثـی کـه در ایـران و نسـبت به اسـالم در حـال انجام 
شـدن اسـت فکر کننـد... مـا از مـردم میخواهیـم بشـنوند و فکر 
کننـد، ایـن چیـزی اسـت کـه اسـالم از مـردم میخواهـد. دشـمن 
از مـردم میخواهـد کـه بـه سـخن افـراد دلسـوز و هدایـت کننـده 

گـوش ندهنـد و دربـاره ی آن فکـر نکننـد.  60/4/5

برنامه دشمن برای دلسرد کردن 
مردم از انقالب

خطبه های انقالب  

ذیــن معــه اشــّداء علــی الکّفــار رحمــاء بینهــم«)۱(... بــا 
ّ
»و ال

کفــار ســختگیر، ســخت، اشــّداء... در همــه حــال بایــد در مقابــل 
دشــمن سرســخت بــود... نقطــه              ی مقابــل: »رحمــاء بینهــم«؛ 
بــا همدیگــر مهربــان باشــیم، رحیــم باشــیم، نــرم باشــیم در 
مقابــل هــم. ببینیــد ایــن دســتور قــرآن اســت دیگــر. چــرا عمــل 
ــت  ــاران رحم ــده              ی ب ــرِف پذیرن ــان را ظ ــر دلهایم ــم؟... اگ نمیکنی
قــرآن و بــاران هدایــت قــرآن قــرار بدهیــم، اگــر دل را بــه قــرآن 
بســپریم، برایمــان راحــت میشــود. مقاصــد شــخصی، اغــراض 
شــخصی، منافــع مــادی، قدرت              طلبــی، پول              طلبــی، رفیق              بــازی، 
اینهــا موجــب نخواهــد شــد کــه انســان ایــن توصیــه              ی قرآنــی و 

هدایــت قرآنــی را فرامــوش کنــد.   88/5/31
1( سوره فتح، آیه۲9

»مهربانی با یکدیگر« دستور قرآن است

به رسم آیه ها   

لذتهــای زندگــی بــرای همــه ی انســانها مطــرح اســت؛ اینهــا 
لغزشــگاه های انســان در صــراط مســتقیم اســت؛ انســان بایــد 
مراقــب باشــد. این طــور نیســت کــه مــا خیــال کنیــم بعضی هــا 
لــذت  شــهوات،  لــذت  قــدرت،  لــذت  پــول،  لــذت   - لــذت 
رفیق بــازی، لــذت وجهــه و عنــوان - را می فهمنــد، بعضــی 
دیگــر نمی فهمنــد. ایــن لــذات بــرای انســانها مطــرح اســت و 
همین هــا وســیله ی امتحــان ماســت. مــا بایــد مســیری را طــی 
ــر اســاس عقیــده و ایمــان ترســیم کردیــم کــه  کنیــم؛ خطــی را ب
ــیم  ــب باش ــد مراق ــم؛ بای ــور کنی ــالمت عب ــط به س ــن خ ــد از ای بای
ــا را از  ــد؛ م ــا را نلغزان ــای م ــگاه ها پ ــیر، لغزش ــط س ــن خ ــه در ای ک
مســیرمان منحــرف نکنــد و مــا را کــه در دل و احســاس طرفــدار 

حقیــم، در عمــل مقابــل حــق قــرار ندهــد.   83/5/۲5

وسیله های امتحان ما...

درس اخالق  

مروری بر ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی و ثمراِت مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدت و شهادت او در بیانات رهبر انقالب:

ــروز پیـ شهــــــــــــــــــــــــــــــــــیِد 
         مراقِب حدود شرعی               

بــر  ط 
ّ
یــک فرمانــده جنــگاوِر مســل هــم 

ــال  ــن ح ــم در عی ــود، ه ــی ب ــه ی نظام عرص
بشــّدت مراقــب حــدود شــرعی بــود. در 
میــدان جنــگ، گاهــی افــراد حــدود الهــی 
وقــت  میگوینــد  میکننــد،  فرامــوش  را 
ــود.  ــب ب ــه، او مراق ــت؛ او ن ــا نیس ــن حرفه ای
آنجایی کــه نبایــد ســالح بــه کار برود، ســالح 
ــی  ــه کس ــه ب ــود ک ــب ب ــرد؛ مراق ــه کار نمیُب ب
تعــّدی نشــود، ظلــم نشــود. 98/10/18

                    ۸               

         تبلوِر ارزشهای ایرانی               

ت 
ّ
ــت ایــران اســت، به خاطــر اینکــه مل

ّ
قهرمــان مل

ایــران داشــته های فرهنگــی خــودش و معنــوی 
ارزشــهای  و  را  خــودش  انقالبــی  و  خــودش 
خــودش را در او متبلــور دیــد... فقــط انقالبی هــا 
نبودنــد کــه او را تکریــم کردنــد ... چــرا؟ بــه خاطــر 
همیــن: تبلــور ارزشــهای فرهنگــی ایرانــی و ایــران 

ــت. 99/9/۲6 ــاارزش اس ــی ب ــن خیل ــود؛ ای ب

                    ۹               

         تربیت یافته مکتب امام)ره(         

سردار شهید قاسـم سـلیمانی نمونه ی برجسته ای 
از تربیت شـدگان اسـالم و مکتب امام خمینـی)ره( 
بـود. او همـه ی عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا 

گذرانیـد.  98/10/13

                      ۷             

         عاشِق شهادت         

او آرزو داشــت؛ بــرای شهیدشــدن گریــه میکــرد؛ 
خــب خیلــی از رفقایــش هــم رفتــه بودنــد و 
داغــدار رفقایــش هــم بــود اّمــا در خــودش هم 
شــوق بــه شــهادت جــوری بــود کــه اشــک او را 
ــید.  98/10/13 ــودش رس ــه آرزوی خ ــرد؛ ب ــاری میک ج

                    ۱0           

        شهیِد پیروز       

ــال  ــد س ــد -چن ــروز ش ــم پی ــید؛ ه ــنیین رس ــر دو ُحس ــه ه ــلیمانی ب ــهید س ش
اســت کــه در منطقــه، پیــروز میــدان شــهید ســلیمانی اســت، مغلــوب میــدان، 
آمریــکا و عوامــل آمریکاینــد؛ در همــه ی ایــن منطقــه ایــن  جــور اســت- هــم بــه 
شــهادت رســید؛ یعنی خــدای متعــال ِکلَتــا الُحســَنَیین را بــه این 

ــز داد. 98/11/۲9 ــهید عزی ش

                    ۱۱           

          قهرماِن شکست استکبار     

زمــان  در  هــم  ســلیمانی،  شــهید 
ــده بودنــش اســتکبار را شکســت  زن
داد، هــم بــا شــهادتش شکســت 
داد... همــه ی دنیــا قبــول کردنــد 
ســوریه  و  عــراق  در  آمریــکا  کــه 
-بخصــوص در عراق- بــه مقاصد 
قهرمــان  نرســیده.  خــودش 
ایــن کار ســلیمانی بــود. پــس 
را  دشــمنان  هــم  شــهادت  از 
شکســت داد. ایــن تشــییعی 
کــه در ایــران و عــراق شــد... 
ژنرال هــای جنــگ نــرم اســتکبار 

را متحّیــر کــرد.  99/9/۲6

                    ۱۲           



Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

ــه  ــان را در خان ــوان[ اگــر بچــه ی خودت شــما ]بان
تربیــت نکردیــد، یــا اگــر بچــه نیاوردیــد، یــا اگــر 
تارهــای فوق العــاده ظریــف عواطــف او را - 
کــه از نخهــای ابریشــم ظریف تــر اســت - بــا 
سرانگشــتان خودتــان بــاز نکردیــد تــا دچــار 
عقــده ی ]عاطفــی[ نشــود، هیــچ کــس دیگــر 
ــه  ــه ب ــدرش، و ن ــه پ ــد؛ ن ــن کار را بکن ــد ای نمیتوان
طریــق اولــی دیگــران؛ فقــط کار مــادر اســت. این 
کارهــا، کار مــادر اســت؛ امــا آن شــغلی کــه شــما 
ــر  ــر دیگ ــد، ده نف ــما نکردی ــر ش ــد، اگ ــرون داری بی
آنجــا ایســتاده اند و آن کار را انجــام خواهنــد 
داد. بنابرایــن اولویــت بــا ایــن کاری اســت کــه 
بدیــل نــدارد؛ تعّیــن بــا ایــن اســت.  90/10/14

این فقط کار مادر است!

خانواده ایرانی  

سوال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز 
است؟

جـواب:  سـود گرفتـن تـا وقتـی که بـه حـّد اجحاف 
نرسـیده و بـر خـالف مقـّررات دولـت هـم نباشـد، 
اشـکال نـدارد، ولـی افضـل بلکـه مسـتحب آن 
اسـت کـه فروشـنده بـه آن مقـدار سـودی کـه 

هزینه هایـش را تأمیـن می کنـد، اکتفـا نمایـد.

احکام  

ُحکِم گرفتن سود در فروش کاال

حضـرت آیـت ا... خامنـه ای اخیـرا بـا طـرح دوگانـه ی 
»خنثی  کردن تحریـم« و »رفـع تحریم«، موضـوع اول 
را بـه دلیل آنکـه در اختیـار ماسـت »مقّدم« دانسـتند 
و خطاب به مسـئوالن کشـور تصریح کردنـد: »عمده 

 99/9/۲6 بـه خنثـی کـردن تحریـم بیندیشـید.« 
مســئله ای کــه از ســوی برخــی  مــورِد کج فهمــی و 
»خــط  مناســبت  به همیــن  گرفــت.  قــرار  تحریــف 
ــاره ی  ــالب درب ــر انق ــخنان رهب ــی از س ــزب ا...« بخش ح

»جریــاِن تحریــف« را بازخوانــی می کنــد:
به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست؛ در 
حقایق،  تحریف  تحریف هست؛  کنارش یک جریان 
واژگون نشان دادن واقعّیات؛ چه واقعّیات کشور 
ما، چه واقعّیات مرتبط با کشور ما؛ این هم یکی از 
کارهایی است که آنها انجام میدهند. هدف از این 
انجام  میخواهند  را  کار  دو  است،  چیز  دو  تحریف 

بدهند: یکی، ضربه به روحیه ی مردم است که حاال 
من عرض میکنم که چه جوری میخواهند به روحیه ی 
مردم ضربه بزنند؛ یکی ]هم[ آدرس غلط دادن برای 
رفع مشکل تحریم است. این تحریف در این زمینه ها 
است و با این دو هدف دارد انجام میگیرد... آدرس 
این جوری است که  آدرس دادن شان  غلط دادن، 
میگویند »اگر میخواهید تحریم برطرف بشود، در 
مقابل آمریکا کوتاه بیایید«؛ خالصه ی حرف این است 
که باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایستادگی 
نکنید... اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان 
تحریم قطعا شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، 
تحریف  جریان  وقتی  است؛  اراده ها  جنگ  عرصه ی 
ت ایران همچنان قوی و 

ّ
شکست خورد و اراده ی مل

مستحکم باقی ماند، قطعا بر اراده ی دشمن فائق 
می آید و پیروز خواهد شد.  95/5/10

شکسِت »تحریف«، شکسِت »تحریم« را به دنبال دارد

مسئله  روز  

انسـان می فهمد که خدای تبارک و تعالی عنایت 
دارد بـه ایـن ملـت بـا شـهادت. همان طـوری کـه 
عنایـت به اسـالم داشـت و بـا شـهادت بـزرگان ما، 
اسـالم را بـزرگ کرد، حـاال هم همین طور اسـت که 
خدای تبـارک و تعالـی عنایت به ایـن کشـور دارد و 
با دست دشـمنها، این اسـالم و این کشـور را دارد 
حفظ می کند به دسـت خود آنها، به دسـت خود 
آنها، خودشـان را رسـوا می کند و آن راهـی که آنها 
پیش گرفتـه بودند کـه مـا را منحرف کننـد و ببرند 
آن طـرف، با دسـت خودشـان، راه خراب شـد. این 
از چیزهایی اسـت که ما تدبیـر نمی  توانیم بکنیم. 
خداسـت کـه اینطـور تدبیرهـا را می  کنـد و مـا 
دلمان بسته اسـت به یک مبدأی که همۀ چیزها 

در دسـت اوسـت. 60/6/17

کالم امام  

تدبیِر الهی

دیدار آقای سیدعلی اکبر پرورش  با رهبر انقالب

عکس نوشت  

جـوان  از  مـا  دارد؟  وجـود  انتظـاری  چـه  جـوان  از 
میخواهیـم راه را گـم نکنـد. نقـد، اشـکالی نـدارد؛ امـا 
نفـی، بزرگترین ظلم به این ملت اسـت. بعضی کسـان 
بـه زبـان نقـد، نظـام اسـالمی را نفـی میکننـد. بعضـی 
کسان انتقادی که بر فالن مدیر و مسـؤول وارد است، 
انتقـاد بـه نظـام میداننـد. ایـن غیرمنصفانـه اسـت. 
نظام اسـالمی یعنی ترکیب قانون اساسـی. روشـهای 
اجرایـی و عملیاتی ایـن نظـام، در خود قانون اساسـی 
هسـت و به طور واضح در وصیت نامه و سیره و بیانات 

امـام بزرگـوار وجـود دارد. مهمترین وظیفه این اسـت 
کـه از کمربند تأمینِی بسـیار مسـتحکم ملـت ایـران که 
هوّیـت جمعـی مـا را بـه وجـود میـآورد - یعنـی نظـام 
اسـالمی - بـا همـه وجـود پاسـداری کنیـم. جـوان، بـا 
هوشـیاری و حوصله و همت جوانیاش باید در محیط 
کار و تحصیل و مسؤولیتهای آینده، همه هّمتش این 
باشـد که از نظام حراسـت کند. تکمیل و برطـرف کردن 
عیوب نظام یک حرف اسـت؛ مقابله و نفـی و همراهی 

بـا برانـدازان نظـام حـرف دیگـری اسـت.   80/8/1۲

نقد آری، نفی هرگز!

حزب ا... این است  

یاور صدیـق انقالب مرحوم آقای سـیدعلی اکبـر پـرورش رحمت ا... علیه چهره ی محتـرم و اثرگـذاری ]بود[ که 
بخش اعظم عمر با برکت خـود را در خدمت اسـالم و ارزشـهای متعالی دیـن گذرانید،  و لهجه ی صـادق و دل 
با اخـالص و ُخلق نیـک را بـه ترویـج و تحکیم انقـالب و نظـام اسـالمی گماشـت؛ تالشـهای مبارزاتـی در دوران 
طاغـوت را به خدمـات ارزنده و مسـئولیتهای سـنگین خـود در قوه ی مجریـه و قـوه ی مقّننه و شـورای عالی 
دفـاع در دوران جمهوری اسـالمی پیونـد داد و با همـه ی توان به کشـور و ملت خـود خدمت کرد،  و سـالمت 

و راحـت خود را بر سـِر انجام وظیفـه نهـاد.   9۲/10/6

ششم دی ماه سالگرد درگذشت مرحوم پرورش؛

یاور صدیق انقالب


