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خط حزب  اهلل بیانات رهبرانقالب درباره 
شخصیت، اندیشـه و آثاِر آیت اهلل مصباح یزدی را بازخوانی می کند:

ــا سـ ر ــی و پا بـ نقال ــم ا ــاحکیـ سـ ر ــی و پا بـ نقال ــم ا حکیـ
2

یاد شـهیدان، باید همیشـه در بیـن ملت مـا و جامعه ی مـا زنده بمانـد. هنوز خیلـی حرفها گفته نشـده اسـت. خیلـی از خاطرات هنـوز ثبت 
نشـده. و همان مقداری که بیان شـده، نشـان دهنده ی یـک عظمت غیر قابـل اندازه گیـری با اذهان معمولی انسـان اسـت؛ با فکـر و مغز 

مادی غیرقابـل اندازه گیری اسـت.   ۸۸/۳/۳

مزار: گلزار شهدای هویزهتاریخ شهادت: ۱۶ دی ماه ۱۳۵۹

یاد شهدا باید زنده بماند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر سید محمد حسین علم الهدی

شهید هفته  

شهادت: منطقه هویزه به همراه یارانش

۱                     از برکات خداوند بر ملت
پارســائی و پرهیــزگاری خصلــت همیشــگی ایشــان از 
دوران جوانــی تــا آخــر عمــر بــود و توفیــق ســلوک در طریــق 
معرفــت توحیــدی، پــاداش بــزرگ الهــی بــه ایــن مجاهــدت 
از  واقعــا  ]آقــای مصبــاح[   ۹۹/۱۰/۱۳ اســت. مــدت  بلنــد 
مفاخــر زمــان مــا و از بــرکات خــدا بــر ملــت و بــر حوزه هــا و بــر 

۷۷/۹/۲۵ جوانــان ماســت.

منبع اندیشه بی غل و غِش اسالمی                     2
جنـاب آقـاى »مصبـاح« حقیقتـا یکـی از وجودهـاى 
 و غـش 

ّ
مبـارک و مغتنـم و منبـع فکـر و اندیشـه ى بی غـل

معـارف اسـامی در دوره ى ما هسـتند. ان شـاءاهلل خداوند 
وسـیله ى بهره مندِى هرچـه گسـترده تر و عمیقتر جوانـان را 

۸۱/۵/۱۷ از ایـن سرچشـمه هاى معرفـت فراهـم نمایـد.

مه طباطبایی و شهید مطهری   
ّ

مثِل عال                     3
مـن ایشـان را نزدیـک بـه چهل سـال اسـت میشناسـم 
و بـه ایشـان ارادت قلبـی دارم؛ فقیـه، فیلسـوف، متفّکـر و 
صاحب نظـر در مسـائِل اساسـی اسـام. اگـر خـدای متعـال 
بـه نسـل کنونـی مـا ایـن توفیـق را نـداد کـه از شـخصیتهایی 
مـه ی طباطبایـی، یا مرحوم شـهید مطّهری 

ّ
مثل مرحوم عا

استفاده کند، بحمداهلل  این شـخصیت عزیز و عظیم، خاِء 
۷۸/۶/۱۳ آن عزیـزان را در زمـان مـا پـر میکننـد.

اهِل حضور انقالبی در میدان ها                      ۴
ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان 
گویائی در اظهـار حق و پای با اسـتقامتی در صراط مسـتقیم 
بودند. خدمـات ایشـان در تولید اندیشـه ی دینـی و نگارش 
کتـب راه گشـا، و در تربیـت شـاگردان ممتـاز و اثرگـذار، و در 
حضـور انقابـی در همـه ی میدان هایـی کـه احسـاس نیـاز 

بـه حضـور ایشـان میشـد، حقـا و انصافـا کم نظیـر اسـت.
۹۹/۱۰/۱۳

الگوِی کار علمی برای حوزه                     ۵
مؤّسسـه ی باقرالعلـوم )علیـه الّصـاة و الّسـام( و 
همچنیـن مؤّسسـه ی »در راه حـق«، تـا آنجایـی کـه مـن 
دانسـتم و شـناختم، جـزو مراکـز بسـیار بابرکـت و مفیـد و 
خوش عاقبـت و تقلیدکردنـی و ]قابـل[ قدردانـی اسـت.
۶۸/۱۱/۱ مؤسسـه آموزشـی پژوهشـی امـام خمینـی)ره( 

می توانـد از لحـاظ تـاش پیگیـر، خسـتگی ناپذیر، خالصانه 

و عالمانـه الگویـی بـرای حـوزه باشـد. وجـود کمـاالت فضـل 
و اخـاص و تقـوای آیـت اهلل مصبـاح یـزدی در مدیریـت یـک 

موسسـه موجـب افزایـش بـرکات الهـی اسـت. ۸۹/۸/۳

مورد هجوم دشمن                     ۶
شـما می بینیـد ایـن هجومهـاى تبلیغاتـی را کـه بـه 
شـخصیتهاى برجسـته، بـه انسـانهاى واال و بـا اخاقهـاى 
برجسته می کنند؟ اینها همه اش نشـان دهنده ى اهداف و 
نّیات دشـمن اسـت. وقتی یک نفـر مثل جناب آقـاى مصباح 
مـورد هجـوم تبلیغاتـی قـرار می گیـرد، می بینیـد کـه همیـن 
»و هم ینهـون عنه و ینـأون عنـه«. حرف رسـا و نافـذ، منطق 
قـوى و مسـتحکم، هـر جایی کـه باشـد، دشـمن آن جـا را زود 
تشـخیص می دهـد؛ چـون حسـابگر اسـت. دشـمن آن جـا 
را می شناسـد و بـه مقابلـه اش می آیـد. بـا مرحـوم شـهید 

مطهـرى نیـز همین گونـه برخـورد کردنـد. ۷۹/۶/۱۰

تب و معارِف آیت اهلل مصباح استفاده کنید
ُ
از ک                     7

ــان  ــادی[ چن ــای ]اعتق ــن پایه ه ــه ای ــد ک ــد کارى کنی بای
ــل  ــام و اه ــرآن و اس ــت ق ــز در خدم ــه ج ــود ک ــتحکم ش مس
بیــت علیهم الّســام قــرار نگیــرد. بــه نظــر مــن، یکــی از 
کارهایــی کــه می توانــد خیلــی بــه ایــن قضیــه کمــک کنــد، 
ایــن اســت کــه از کتابهــاى شــهید مطّهــرى و معــارف بزرگانــی 
از قبیــل آقــاى »مصبــاح« و دیگــران، کــه واقعــا مبانــی فکرى 

۸۰/۴/۴ اســامی را در دســت دارنــد، اســتفاده کنیــد. 

تالش برای ترویج و اعتالی علوم عقلی                     ۸
خوشــبختانه در دوران جمهوری اســامی علوم عقلی 
رونــق گرفتــه. خــب، در قبــل از انقــاب در قــم خبــری نبــود؛ 
زمانــی کــه مــا بودیــم، مثــًا فــرض کنیــد یــک درس آقــای 
ــره  ــاه نف ــل پنج ــًا چه ــدود مث ــّده ی مع ــک ع ــا ی ــی ب طباطبائ
بــود؛ اّمــا حــاال مثــًا جنــاب آقــای جــوادی کــه ســالها ]اســت[ 
در ایــن زمینــه ]فّعالنــد[، جنــاب آقــای مصبــاح، جنــاب آقــای 
ســبحانی و تشکیاتشــان در زمینــه ی مســائل کامــی، و 
درســهای متعــّدد فلســفه ای کــه شــنیدم در قــم هســت، 
اینهــا زمینــه ی ترویــج و اعتــای علــوم عقلــی را بــه انســان 
۹۷/۲/۳ مــژده میدهــد کــه چنیــن زمینــه ای بــه وجــود آمــده.

خسارت خبرگان بدون حضور ایشان                     9
بعضــی از بــزرگان مــا هســتند کــه اینهــا رأی آوردن 
و نیاوردنشــان، هیــچ ِمساســی بــه شــخصّیت اینهــا پیــدا 
نمیکنــد. بعضی هســتند که مجلــس خبــرگان از حضــور آنها 
ــرگان.  ــس خب ــور در مجل ــا از حض ــه آنه ــود، ن ــد میش بهره من
ــا جنــاب آقــای مصبــاح، کســانی  امثــال جنــاب آقــای یــزدی ی
هســتند کــه وقتــی در مجلــس خبــرگان حضور داشــته 
باشــند، مجلــس وزانــت بیشــتری پیــدا میکنــد. 
اینهــا  بــه  اینهــا در مجلــس خبــرگان،  نبــودن 
هیچ گونــه ضــرری نمیزنــد. بلــه، بــرای مجلــس 
۹۴/۱۲/۲۰ خبرگان نبــودن اینها خســارت اســت. 

منبع خیر و برکت از لحاظ فکری                     ۱0

خــدا،  بــا  ارتبــاط  مــا،  دینــی  تفکــر 
ارتبــاط بــا منبــع قــدرت، منبــع زیبایــی 
ایــن  هرچــه  اســت.  وجــود  منبــع  و 
ــه  ــت. هرچ ــر اس ــد، بهت ــتر باش ــاط، بیش ارتب
اســتداللها،  ایــن  و  قویتــر  ایمــان،  ایــن 
اســتداللهای محکــم باشــد، بهتــر اســت. 
ــاتید بزرگی هستند...  خوشبختانه امروز اس
از اینها میتوانیــد حداکثر اســتفاده را بکنید. 
در قــم، بــزرگان و اســاتیدی مثــل آقــای 
هرچــه  هســتند؛  دیگــران  و  »مصبــاح« 
میتوانیــد، از آنهــا اســتفاده کنیــد. آنــان بــرای 
شــما از لحــاظ فکــری، خیلــی منبــع و منشــأ 

۷۶/۱۱/۱۱ برکتنــد. و  خیــر 

ــم ربانــی آیــت اهلل مصبــاح  ــِت عال »خــط حــزب ا...« به مناســبت رحل
یــزدی در مطلــب پیــش رو گزیــده ای از بیانــات رهبــر انقــاب دربــاره ی 

ــاِر ایشــان را بازخوانــی می کنــد: شــخصیت، اندیشــه و آث

حکیـم انقالبـ� و پارسـا
گزیده بیانات  

ْو َکِرَه 
َ
 ُنوِرِه َول

ُ
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ْ
ف

َ
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هفتـه
َکاِفُروَن)صف/۸(

ْ
ال

مــی  خواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان خــود خامــوش کننــد و حــال آنکــه خــدا 
گــر چــه کافــران را ناخــوش افتــد، نــور خــود را کامــل خواهــد گردانیــد.

قهرمان امت اسامی
ــامی  ــت اس ــان اّم ــم قهرم ــد و ه ــران ش ــت ای

ّ
ــان مل ــم قهرم ــلیمانی[، ه ــهید ]س »ش

شــد.«  ۹۹/۹/۲۶ ایــن جملــه ی رهبــر انقــاب در شــرایطی بیــان شــده کــه دنیــای مــدرن 
سال هاســت کــه بــا ابــزار رســانه و بــه مــدد جلوه هــای بصــری و ظاهــری در پــی تولیــد 
ــر ملت هــا اســت. ثــروت، شــهوت، شــهرت و...  ــرای تحمیــل ب ــان و الگو هایــی ب قهرمان
ــود و  ــی خ ــکاره ی فراموش ــازار م ــن ب ــا در ای ــت. ام ــان اس ــن قهرمان ــارز ای ــای ب ویژگی ه
خــدا، مــردی جلــوه کــرد کــه قهرمانــی را نــه در صحنه هــای خیالــی رســانه، بلکــه در 
میــدان حقیقــت و معنویــت و مبــارزه معنــا کــرد. اینچنیــن شــد کــه حــاج قاســم 
ســلیمانی نــه فقــط قهرمــان یــک ملــت بلکــه قهرمــان یــک امــت شــد و فراتــر از مرزهای 
دنیــای مــادی ملــت ایــران و امــت اســامی او را مدافــع امنیــت و عــزت خویــش یافــت.

شهیِد پیروز
منطقــه ی غــرب آســیا و منابــع عظیــم نفتــی آن بیــش از یــک قرن اســت کــه جــوالن گاه 
ــا تروریســم  طمــع ورزی غربی هــا اســت و در ســال های اخیــر نیــز بــه بهانــه ی مقابلــه ب

مــورد هجــوم جــدی آمریکایی هــا قــرار گرفتــه اســت.
جمهــوری اســامی ایــران در راســتای حفاظــت از تمامیــت ارضــی خــود، تأمیــن امنیــت 

منطقــه ای و سیاســت حمایــت از ســرزمین های اســامی و مســتضعفین عالــم، در 
مقابــل آمریکایی هــا  طرحــی دقیــق را در منطقــه اجــرا کــرد کــه مجــری اصلــی آن شــهید 
ــت  ــه ی هنگف ــز هزین ــم زد و ج ــر ه ــمن را ب ــه ی دش ــت، نقش ــن حرک ــود. ای ــلیمانی ب س
بی فایــده و خســارت و شکســت، حاصلــی بــرای طــرف آمریکایــی بــه دســت نیامــد: 
»همــه ی دنیــا قبــول کردنــد کــه آمریــکا در عــراق و ســوریه -بخصــوص در عــراق- بــه 
ــن کار  ــان ای ــود؟ قهرم ــال ب ــه فّع ــن قضی ــی در ای ــه کس ــیده؛ چ ــودش نرس ــد خ مقاص

۹۹/۹/۲۶ ــود.« ــلیمانی ب س
بدیهــی اســت کــه آمریکایی هــا نمــاد ایــن شکســت را ســلیمانی عزیــز می دیدنــد و 
شــهادت او را راهــی بــرای خاصــی از ایــن گرفتــاری تلقــی می کردنــد لــذا »آمریکایی هــا 
میخواســتند شــهید عزیــز مــا کــه تأثیــرات بســیار عمیقــی در منطقــه داشــت، از بیــن 
۹۸/۱۱/۲۹ امــا شــهادت او نــه تنهــا مجرایــی بــرای  ط بشــوند«

ّ
بــرود تــا بتواننــد مســل

رهایــی آمریکایی هــا از ایــن شکســِت همه جانبــه فراهــم نکــرد بلکــه »قضّیــه بعکــس 
شــد؛ ایــن راه پیمایی عظیــم مــردم عــراق در بغــداد، حرکت مــردم در ســوریه، مســائلی 
کــه مربــوط بــه حلــب و بعضــی  قضایــای دیگــری کــه در منطقــه هســت، درســت 
 ۹۸/۱۱/۲۹ آمریکایی هــا دنبالــش بودنــد.« آن چیــزی اســت کــه  نقطــه ی مقابــل 
آمریکایی هــا شــهادت او را زمینه ســاِز وحدتــی یافتنــد کــه ســال ها بــا دالرهــای 

ســعودی در صــدد بــر هــم زدن آن بودنــد.

چهره  نمادین مقاومت
ــوم  ــه ی هج ــه از زمان ــت ک ــامی اس ــزرگ اس ــه ی ب ــی منطق ــان حقیق ــت، گفتم مقاوم
اســتعمار غربــی در چهره  هــای گوناگــون انگلیســی، فرانســوی و آمریکایــی، بــه 

منظــور دفــاع از عقایــد و ســرزمین اســام شــکل گرفــت. مســلمانان از شــمال آفریقــا 
تــا شــبه قــاره ی هنــد مقاومــت را در مقابــل اســتعمار در پیــش گرفتنــد. بنابرایــن 
ــد  ــت. هرچن ــامی دانس ــزرگ اس ــه ی ب ــه دار در منطق ــی ریش ــت را گفتمان ــد مقاوم بای
ــون  ــی چ ــا ایده های ــان را ب ــن گفتم ــد ای ــعی کرده ان ــف س ــع مختل ــمنان در مقاط دش
ــد و نمادهایــی  ــان عربیســم، تکفیری گــری، سکوالریســم اســامی و... منحــرف کنن پ
چــون بــن الدن، ابوبکــر البغــدادی و ایمــن الظواهــری را بــه جامعــه ی تشــنه 
مقاومــت اســامی بفروشــند، امــا گــذر زمــان چهــره ی حقیقــی، بدلــی و پــوچ ایــن 
تهــای منطقــه آگاه و بیدارنــد و اّمــت 

ّ
نمادهــا را آشــکار نمــود. امــروز »بســیاری از مل

۹۴/۲/۲۶ و عطــِش مقاومــت در  اســامی هــم بحمــداهلل در حــال بیــداری اســت.«
جهــان اســام زنــده اســت و یــک نمــاد می خواهــد. ســلیمانی بــا جهــاِد صادقانــه و در 
نهایــت بــا شــهادت خــود ایــن خــاء را پاســخ گفــت و نمــاد حقیقــِی گفتمــان مقاومــت 
شــد. امــروز »در دنیــای اســام هــر جایــی کــه بنــای مقاومــت در مقابــل زورگویــی 
ــت.«   ــلیمانی اس ــهید س ــان ش ــم رمزش ــان و اس ــند، مظهرش ــته باش ــتکبار را داش اس
ــر زخــم از نفــاق درونــی و دشــمن بیرونــی دارد،  ۹۹/۹/۲۶جامعــه ی اســامی کــه تنــی پ

نمــاد و نرم افــزاری را یافــت کــه »در کشــورهای مختلــف او را احتــرام و تکریــم میکننــد، 
عکســش را میزننــد، نامــش را پخــش میکننــد، برایــش مجلــس درســت میکننــد. 
تهــا تعلیــم کــرد.«

ّ
در واقــع ایشــان نرم افــزاِر مقاومــت را و الگــوی مبــارزه را بــه مل

  ۹۹/۹/۲۶سیاســت دیگــری کــه از ســوی دشــمنان در مقابــل گفتمــان مقاومــت 
اســامی در حــال اجــرا اســت بــه فراموشــی ســپردن و پایــاِن مقاومــت اســت. پــروژه ی 
عادی ســازی روابــط برخــی دولت هــای عربــی توســط حاکمــان خودفروختــه  در حــال 
اجــرا اســت تــا مقاومــت را پایــان یافتــه معرفــی کنــد امــا »شــهید ســلیمانی بــا حــرکات 
خــود و باالخــره بــا شــهادت خــود -شــهادتش هــم مکّمــل ایــن معنــا بــود- اســم رمــز 
ــی  ــون او مانع ۹۹/۹/۲۶و خ ــد.« ــام ش ــای اس ــت در دنی ــیج مقاوم ــی و بس برانگیختگ
بــزرگ بــر ســر راه عادی ســازی روابــط بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی و فراموشــی 

گفتمــاِن اصیــِل مقاومــت اســت.

غلبه نرم افزاری بر استکبار
ــی  ــزات نظام ــاح و تجهی ــه س ــامی ن ــدن اس ــا تم ــرب ب ــی غ ــل تمدن ــی تقاب ــزار اصل اب
بلکــه نرم افــزار و فرهنــگ و اندیشــه ی غربــی اســت، اندیشــه ای کــه ریشــه در 
ریــزی دارد و بــرای تحمیــل آن از نمادهــا، ابزارهــا و 

ُ
مادی گرایــی مطلــق و معنویت گ

امکانــات بســیاری بهــره  بــرده و می بــرد. ســرمایه گذاری در حــوزه ی علــم و آمــوزش و 
ــرای  ــه ب ــانه ای ک ــای رس ــری از غول ه ــرب، بهره گی ــی غ ــِی حام ــگان سیاس ــِت نخب تربی
هجــوم فکــری گســترده بــر جهــان اســام و غیــر اســامی در تاشــند، نمونه هایــی 
از تــاش نرم افــزاری تمــدن غربــی اســت. در مقابــل ایــن هجــوِم نرم افــزاری بایــد از 

ابــزاری همجنــس و متناســب بهــره بــرد.
در حقیقــت، شــهادت ســردار ســلیمانی نرم افــزاری شــد در مقابــل هژمونــی فرهنــِگ 
غربــی و آمریکایــی. انتقــام اصلــی را خــود او از آمریکایی هــا گرفــت: »شــهید ســلیمانی، 
هــم در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را شکســت داد، هــم بــا شــهادتش شکســت 
۹۹/۹/۲۶ و از بعــد جنــگ نــرم هــم »در واقــع ایــن تشــییع، و بعــد بزرگداشــت ها،  داد.«  
۹۹/۹/۲۶ و البتــه مراحــل باالتــر مبــارزه  ــر کــرد.«  ژنرال هــای جنــگ نــرم اســتکبار را متحّی
بــا اتــکاء بــه میــراث، پایــگاه و قــدرت معنــوی حــاج قاســم و مکتبــش ادامــه دارد. 
امــروز »اخــراج آمریــکا از منطقــه« هــدف عملیاتــی جوانــان و مبارزیــن اســامی در 
اقصــی نقــاط دنیــای اســام اســت و شــهادت ســلیمانی نرم افــزاری اســت کــه انتقــام 
ــه ی نرم افــزاری  ــارت اســت از غلب بنیادیــن را در بطــن خــود دارد: »ســیلی ســخت تر عب
بــر هیمنــه ی پــوچ اســتکبار؛ ایــن ســیلی ســخت بــه آمریــکا اســت کــه بایــد زده بشــود.«

۹۹/۹/۲۶ 

در یــک نــگاه کان، حــاج قاســم ســیلمانی هــم در صحنــه ی جنــگ ســخت بــر 
آمریکایی هــا پیــروز شــد و هــم در صحنــه ی جنــگ نــرم. شــهید ســلیمانی، نــور 
آســمانی  ای شــد کــه تــاش کردنــد بــا ابزارهــای مــادی خــود آن را خامــوش کننــد 
ــی  ــم و حیات ــاِت مســلمانان و مســتضعفان عال امــا شــهادتش خونــی شــد در رگ حی

حقیقــی بــه او داد تــا بــا دســتی بازتــر اثرگــذاری کنــد. 

سخن هفته  

بررسی ابعاد پیروزی های شهید سلیمانی بر دشمنان در زمان حیات و شهادتش؛ 

خوِن حاج قاسم و غلبه بر هیمنه پوچ استکبار

مــن تلخــی ایــــن کشـــــــف 
حجابــی کــه اینهــا کردنــد 
ــدًا »آزاد  ــان را بع و اسمش
ــر  ــردان« پس ــان و آزاد م زن
گذاشــت،  خــان  رضــا 
مــن تلخــی اش بــاز در ذائقــه ام هســت. شــما 
نمی دانیــد چــه کردنــد بــا ایــن زنهــای محترمــه 
و چــه کردنــد بــا همــه قشــرها. الــزام می کردنــد 
هــم تجــار را، هــم کســبه جــزء را، هــم روحانیــت را، 
هــر جــا زورشــان می رســید بــه اینکــه مجلــس 
ــد  ــس، بیاوری ــد در مجل ــان را بیاوری ــد و زنهات بگیری
ــف  ــا تخل ــر اینه ــت اگ ــی، آن وق ــس عموم در مجل
ــش  ــرف دنبال ــود، ح ــش ب ــک دنبال ــد، کت می کردن
اینهــا  و  بــود.  حرفهــا  و  چیزهــا  همــه  بــود، 
می خواســتند زن را وســیله قــرار بدهنــد از بــرای 
ــا و در  ــرای جوانه ــود ب ــل ش ــرگرمی حاص ــه س اینک

کارهــای اساســی اصــًا وارد نشــود. ۵۹/۶/۱۹

نمی خواستند زنان در کارهای 
اساسی وارد شوند

کالم امام  

ــت.  ــه داری اس ــف زن، خان ــن وظائ ــی از مهمتری یک
ــه  ــن ک ــه ای ــدارم ب ــده ن ــده عقی ــد؛ بن ــه میدانن هم
زنهــا نبایــد در مشــاغل اجتماعــی و سیاســی کار 

کننــد؛ نــه، اشــکالی نــدارد؛ امــا اگــر چنانچــه ایــن به 
معنــای ایــن باشــد کــه مــا بــه خانــه داری بــه چشــم 
حقــارت نــگاه کنیــم، ایــن میشــود گنــاه. خانــه داری 
یــک شــغل اســت؛ شــغل بــزرگ، شــغل مهــم، 
شــغل حّســاس، شــغل آینده ســاز. فرزنــدآوری 

ــا خطاهائــی کــه  ــزرگ اســت. مــا ب یــک مجاهــدت ب
ــر زده،  ــا س ــه از ماه ــی ک ــدم دقتهائ ــا ع ــتیم، ب داش
یــک برهــه ای در کشــور مــا متأســفانه ایــن مســئله 
مــورد غفلــت قــرار گرفــت و مــا امــروز خطراتــش را 

داریــم میبینیــم. ۹۲/۲/۱۱

»تحقیِر خانه داری« گناه است

خانواده ایرانی  

ــه تقــوا،  آرایــش معنــوی ]جوانهــای عزیــز مــا[ ب
اخــاص، شــجاعت، تواضــع، بــه پایبنــدی بــه 
عهــد اســت، بــه وفــاداری نســبت بــه قولــی 
اســت کــه بــه نظــام و بــه اســام و انقــاب 
و  اســت  آرایشــهای معنــوی  اینهــا  داده انــد؛ 
جــزو واجب تریــن آنهــا اســت. همــه ی نیروهــای 
جــوان کشــور و بیــش از همــه نیروهــای انقابــی 
-نیروهایــی کــه خودشــان را در خــّط انقــاب، در 
خــّط تدّیــن و تقــوا میداننــد و قــرار میدهنــد- 
بایســتی به ایــن تقّیــدات توّجه بکننــد. ایــن جور 

ــئولّیتی  ــک مس ــر وارد ی ــا اگ ــوان م ــه ج ــد ک نباش
شــد، چشــم بــه یــک مقــام باالیــی بــدوزد یــا 
ــد.  ــته باش ــا داش ــال دنی ــن م ــه اندوخت ــم ب چش
جوان، بــا اخــاص ]کار کنــد[، مثل همــان دوران 
دفــاع مقــّدس کــه واقعــا  ایــن جــوری بــود... اگــر 
کســانی باشــند کــه کار را انجــام بدهنــد لکــن 
هدفشــان اهــداف دنیایــی و رســیدن بــه مــال و 
مقــام و موقعّیــت دنیایــی و ماننــد اینهــا باشــد، 
ایــن جــوری کار پیــش نمیــرود؛ کار با مجاهــدت و 

اخــاص پیــش خواهــد رفــت.   ۹۹/۷/۲۱

نمی خواستند زنان در کارهای اساسی وارد شوند

حزب ا... این است  

یادداشــت رهبر انقاب درباره  کتاب »از چیزی نمی ترسیدم«

هر چیزی که یاد شـهید عزیز ما را برجسـته کند، چشـم نواز و دلنواز اسـت. یاد او را اگرچه خداونـد در اوج 
برجسـتگی قـرار داد و بدین گونـه پـاداش دنیائی اخـاص و عمـل صالـح او را بدو هدیـه کرد ولـی ما هم 

هرکدام وظیفه ئـی داریم.کتـاب حاضر را هنـوز نخوانده ام امـا ظاهرًا میتواند گامـی در این راه باشـد.
رزقنااهلل ما رزقه من فضله        |           سّیدعلی خامنه ای    ۹۹/۱۰/۷   

به مناسبت رونمایی از کتاب زندگینامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی

چشم نواز و دلنواز

د ستخط  

سوال: در فروش اینترنتی کاالهای دست ساز، 
خریدار فقط عکس جنس را می بیند و سفارش 
می دهد، آیا در صورت وجود اشکاالت جزئی در 

کاال، معامله و درآمد حاصل از آن حال است؟

جواب:   چنانچه عرفا معیوب محسوب نشود و 
مصداق غش* در معامله نباشد، اشکال ندارد.
* غـش یعنـی فریـب دادن دیگـران، از راه بهتـر یـا 

بیشـتر وانمـود کـردن کاال.

ُحکم نقص کاال در فروش اینترنتی

احکام  

زندگی انسان، وقتی معنی پیدا میکند که این 
زندگی در راه یک هدف مقّدس مصرف شود. 
را دنبال  الهی  و  زندگی ای که هدفی مقّدس 
نمیکند و این حیات و سرمایه، در همین مّدت 
کوتاه که در دست ماست صرف این میشود که 
به ما خوش بگذرد، زندگی ضایع شده ای است. 
در مثلی به آن میماند که اتومبیلی را به پمپ 

بنزین ببریم، باک آن را از بنزین پر کنیم و اتومبیل 
را به راه بیندازیم و هدفمان این باشد که به پمپ 
بنزین بعدی برسیم، خاصه، همه دوران این 
 پمپ، به 

ّ
اتومبیل به این بگذرد که از این محل

 پمپ برود، بدون اینکه با آن بخواهیم 
ّ

آن محل
از بیابان های خطرناکی عبور کنیم و بدون اینکه 

با آن بخواهیم به کسی خدمتی کنیم!   ۷۱/۳/۲۰

انقالب چگونه صادر  شد؟

خطبه های انقالب  

زندگی انسان، وقتی معنی پیدا میکند که این 
زندگی در راه یک هدف مقّدس مصرف شود. 
را دنبال  الهی  و  زندگی ای که هدفی مقّدس 
نمیکند و این حیات و سرمایه، در همین مّدت 
کوتاه که در دست ماست صرف این میشود که 
به ما خوش بگذرد، زندگی ضایع شده ای است. 
در مثلی به آن میماند که اتومبیلی را به پمپ 

بنزین ببریم، باک آن را از بنزین پر کنیم و اتومبیل 
را به راه بیندازیم و هدفمان این باشد که به پمپ 
بنزین بعدی برسیم، خاصه، همه دوران این 
 پمپ، به 

ّ
اتومبیل به این بگذرد که از این محل

 پمپ برود، بدون اینکه با آن بخواهیم 
ّ

آن محل
از بیابان های خطرناکی عبور کنیم و بدون اینکه 

با آن بخواهیم به کسی خدمتی کنیم!   ۷۱/۳/۲۰

زندگی هاِی ضایع شده...

درس اخالق  

کــه  بــه گذشــته ای  بازگشــت ملتهــا  از  اســتکبار 
راه  کنــد،  یــادآوری  را  عظمــت  و  عــزت  آنــان  بــه 
جهــاد و شــهادت را بــه روی آنــان بــاز کنــد، کرامــت 
انســانی را بــه آنــان برگردانــد، دســت ســلطه گران 
آنــان  بــه مــال و نامــوس  از غــارت و چپــاول  را 
 اهلُل ِللکاِفریــَن 

َ
ــن َیجَعــل

َ
آیــه ی »َول قطــع کنــد، 

ی الُمؤِمنیــَن َســبیا«)۱( را بــه آنــان بیامــوزد، 
َ
َعل

ُة َوِلَرســوِلِه َوِللُمؤِمنیــن«)۲( را 
َ
ِ الِعــّز

کریمــه ی »َوهلِلَّ
ُکــم الُتقاِتلــوَن 

َ
بــر آنــان فــرو خوانــد، خطــاب »َو مــا ل

ــوش  ــه گ ــَتضَعفین«)۳( را ب ــبیِل اهلِل َوالُمس فی َس
 هلل«)۴( 

ّ
ــُم إال ــان »إِن الُحک ــاند، فرم ــان برس و دل آن

را در زندگــی آنــان اجــرا کنــد و خاصــه، خــدا و دیــن و 
قــرآن را محــور زندگــی آنــان ســازد و دســت طواغیت 
مســتکبر و مســتبد و ســلطه طلب را از زندگــی آنــان 
ــد.      ــیمه و بیمناکن ــنود و سراس ــد، ناخش ــع کن قط

۷۰/۳/۲۶
۱( سوره نساء، آیه ۱۴۱    ۲( سوره منافقون، آیه ۸

۳( سوره نساء، آیه ۷۵            ۴( سوره انعام، آیه ۵۷

استکبار از عزت مسلمانان می ترسد

به رسم آیه ها  

یــک نفــر مثــل میــرزا تقی خــان امیرکبیــر در نظــام سیاســی دوره هــاى 
اخیــر ایــران پیــدا می شــود؛ کســی کــه بــا دیــد نافــذ خــود مشــکل 
اساســی ایــن کشــور را فهمیــد و اگــر کســی می خواســت همــه ى 
ــد، مثــل ریســمانها و رشــته هایی  مشــکات ایــن کشــور را تعقیــب کن
ــرد؛  ــف ک ــر کش ــز را امیرکبی ــید، آن مرک ــز می رس ــک مرک ــه ی ــه ب ــه هم ک
و آن عبــارت بــود از وابســتگی بــه بیگانــه . اوایــل دوران قاجــار، ایــن 
وابســتگی بــا همــه ى اشــکال زشــت آن شــروع شــد. در آن وقتــی 
کــه امیرکبیــر بــر ســر کار آمــد و ســه ســال بیشــتر در رأس کار نبــود، 
ایــن قضایــا بــه شــکل بســیار بــدى رســیده بــود؛ امــا بســیارى کشــف 
نمی کردنــد. بعــد کــه دســتهاى پنهــان انگلیــس و روس در همــان 
زمــان، امیرکبیــر را بــه قتــل رســاندند، ایــن سلســله ى وابســتگی 

روزبــه روز بیشــتر شــد.   ۷۹/۸/۲۷

۲۰ دی سالروز قتل امیرکبیر

امیرکبیر مشکل اساسی کشور  را فهمید

شخصیت  


