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حزب ا... این است   |    ۴ 

جوان انقالبی باید ظرفیت های 
بی استفاده را فعال کند

اگــر مــا یــاد شــهدا را فرامــوش کــرده بودیــم، امــروز ایــن نشــاط انقابــی و دینــی را نداشــتیم. بعضی هــا هــم خیلــی تــاش کردنــد 
ــت خــارج کننــد، الحمــدهلل نتوانســتند. هــم شــهدای دوره ی جنــگ تحمیلــی، 

ّ
کــه یــاد شــهدا را از ذهــن و خاطــره ی تاریخــی ایــن مل

هــم شــهدای قبــل و بعــد از آن، و هــم شــهدای اخیــر، زنده  انــد، در مقابــل چشــم جامعه انــد؛ مــا از اینهــا درس میگیریــم، مــا از 
ــواده شــهدای مدافــع حــرم ــدار خان ــات در دی ــده بیان ــم.   گزی ــه میگیری ــا روحی اینه

مزار:   بهشت زهرا)س(

نشاط انقالبی، مدیون یاد شهدا
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم احمد گودرزی

شهید هفته  
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فرارسیدن ایام  والدت امیر المؤمنین، حضرت امام علی � و روز پدر مبارک باد

گزیده بیانات  

نـوٌر نـوٌر   علی علی   نـورنـور
نگاهی به دو مؤلفه  انتخاباتی »شرکت پرشور« و »انتخاب اصلح« در چارچوب معارف انقالب اسالمینگاهی به دو مؤلفه  انتخاباتی »شرکت پرشور« و »انتخاب اصلح« در چارچوب معارف انقالب اسالمی

انقـــاب شـــکوهمند اســـامی مـــردم ایـــران  سخن
حکومـــت هفتـه یـــک  از  را  کشـــور  »مدیرّیـــت 

ـــرد  ـــل ک ـــردی تبدی ـــاهی و ف ـــتبدادی پادش اس
بـــه یـــک حکومـــت مردمـــی و جمهورّیـــت و 
نظـــام  همه پرســـی  از   ۹۹/۱۱/۲۹ مردم ســـاالری.«  
جمهـــوری اســـامی در فروردیـــن ۵۸ تـــا امـــروز بیـــش از ۳۷ 
بـــا  بـــه طـــوری کـــه  انتخابـــات در کشـــور انجـــام شـــده 
ـــت  ـــر سرنوش ـــم ب ـــروز حاک ـــه »ام ـــت ک ـــوان گف ـــان می ت اطمین
ـــد؛  ـــاب میکنن ـــه انتخ ـــد ک ـــد؛ مردمن ـــود مردمن ـــران خ ـــت ای

ّ
مل

ممکـــن اســـت خـــوب انتخـــاب کننـــد، ممکـــن اســـت بـــد 

انتخـــاب کننـــد، اّمـــا مـــردم انتخـــاب میکننـــد«   ۹۹/۱۱/۲۹ 
انتخابـــات در کشـــور مـــا هـــم »یـــک نعمـــت بـــزرگ اســـت و 
از  یکـــی  و   ۹۴/۱۰/۳۰ بـــزرگ«      فرصـــت  یـــک  هـــم 
ــور  ــود کشـ ــه از رکـ ــت کـ ــن اسـ ــناتش ایـ ــن محّسـ »بزرگتریـ
جلوگیـــری میکنـــد.«     ۸۸/۱۲/۶ و موجـــب می شـــود کـــه 
دســـتگاه اداره کشـــور »در عیـــن ثبـــات، تحـــول داشـــته 
جمهـــوری  »مخالفیـــن  البتـــه   ۸۸/۱۲/۶ باشـــد.«     
اســـامی نمیخواهنـــد جمهـــوری اســـامی از ایـــن فرصـــت 

استفاده کند.«     ۹۹/۱۱/۲۹
 به همین دلیل اســت که هــر وقت »نزدیــک انتخابات 

میشود ... اینها شــروع میکنند، گاهی میگویند آزادی 
نیســت، گاهــی میگوینــد دخالِت فــان اســت، گاهی 
میگوینــد مهندســی اســت، گاهــی میگوینــد چنیــن 
اســت، برای اینکــه مــردم را دلســرد کنند از حضــور در 

انتخابات«     ۹۹/۱۱/۲۹

  انتخابات پرشور، ضامن امنیت و پیشرفت
اما دشــمن چــرا بــا  این حضــور مردمــی مخالف اســت؟ 
»وقتــی مــردم در انتخابات شــرکت کنند و شــور انقابی 
خودشان را نشان بدهند...                                           ادامه در صفحه  3

خـــط حـــزب اهلل در آســـتانه فـــرا رســـیدن ســـالروز والدت امیرالمومنیـــن، 
ــر انقـــاب اســـامی  را  حضـــرت علی بن ابی طالـــب؟ع؟ گزیـــده ای از بیانـــات رهبـ

در بیـــان فضائـــل آن دردانـــه خلقـــت مـــرور می کنـــد.
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نگاهی به سلوک فردی، اجتماعی و حکومتی حضرت علی ؟ع؟ در بیانات رهبر انقالب
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نباید نگاه به بیرون مرزها باشد
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

گزیده بیانات

نگاهی به سلوک فردی، اجتماعی و حکومتی حضرت علی ؟ع؟ در بیانات رهبر انقالب

    ایستادگی شجاعانه
این شرایط را در ذهنتان تصّور کنید: بزرگان جامعه اهانت و 
سختگیری میکنند، شاعر مســخره میکند، خطیب مسخره 
میکنــد، پولــدار مســخره میکنــد، آدم پســت و رذل اهانت 

میکند؛ ولی نوجوانی در میان امواج ســهمگیِن مخالف، 
محکم و اســتوار مثل کوه می ایســتد و میگوید: »من 

خدا و این راه را شــناخته ام« و برآن پافشاری میکند. 
شجاعت امیرالمؤمنین این است.       ۱۳۷۴/۱۱/۲۰

    تجسم تقوا
علی بن  ابی طالــب ؟ع؟  در گفتـــــار و کردار 
خــود، تقــوا را مجّســم فرمــــــود. او امام 
پرهیــزکاری  تقــوا و  مّتقیــن و مجّســمه 

است.       ۱۳۷۱/۰۱/۰۷ 

    عبادت عاشقانه
راوی میگوید در نیمه های شــبی دیــدم در یکی از 

ع و ناله  نخلستان های مدینه صدای مناجات و تضر
می آید. نزدیک رفتم، دیدم علی بن ابی طالب� اســت 

که به مناجات و دعا مشــغول اســت و به شــدت می گرید، 
بعد هــم از کثــرت گریــه و مناجــات و دعــا از حــال رفــت.        

 ۱۳۶۲/۴/۱۲

    کار مخلصانه
در زندگی علی بن  ابی طالب اخاص، جوهــر و روح کار آن 
حضرت بود؛ یعنــی کار را فقط بــرای رضای خــدا و برطبق 
تکلیف الهی و اســامی و بدون هیچ انگیزه ی شــخصی و 

نفسانی و امثال اینها انجام میداد.      ۱۳۷۰/۰۱/۱۶   

    تالش زاهدانه
زهــد، یعنــی بی اعتنایــی بــه دنیــا. بی اعتنایــی بــه دنیــا بــه 
معنــی بی اعتنایی بــه تاش دنیا نیســت. چه کســی بیشــتر از 
امیرالمؤمنین�، از قدرت بازو، قدم، مغز، جســم، روح، مال 
و همه نیروهای خود برای ســاختن یک دنیای خوب اســتفاده 
کرده است؟ ... منتها وقتی نوبت برداشِت شخصی از خزانه دنیا 

میرسد، کم برمیدارد. این، معنای زهد است.      ۱۳۷۱/۱۰/۱۷    

    نیکوکاری مهربانانه
ت قلــب در حّد 

ّ
در امیرالمؤمنیــن عطوفــت و ترّحــم و رق

اعاست که واقعًا برای انسانهای معمولی، چنین حالتی 
کمتر پیش می آید. مثًال کســانی کــه به فقــرا کمک کنند، 
زیادند؛ اما آن کســی که اّوًال این کار را در دوران حکومت و 
قدرت خود انجام دهد، ثانیًا کاِر همیشــه ی او باشد ثالثًا 
برود با این خانواده، بــا آن پیرمرد، با ایــن آدم نابینا، با آن 
بچه های صغیر بنشیند، مأنوس شود، دل آنها را خوش 

کند، فقط امیرالمؤمنین است.      ۱۳۷۵/۱۱/۱۲    

    بیداری و پایداری در همه عمر
امیرالمؤمنیــن � از اوایــل نوجوانــی تــا هنگام مــرگ، دو 
صفت »بصیــرت« و »صبــر« - بیــداری و پایــداری - را با خود 

همراه داشت. او یک لحظه دچار غفلت و کج فهمی و انحراف 
فکری و بد تشخیص دادن واقعیتها نشد.     ۱۳۷۷/۰۸/۱۲

    داوطلب سخت  ترین امور
سخت ترین کارها همیشــه بر دوش امیرالمؤمنین بود، 
پرخطرترینش را همیشه آن بزرگوار قبول میکرد. همه ی 
جاهایی که دیگران عقب می کشــیدند حضــرت جلو بود، 
جایی که اسم و رسم و نان و آب تویش بود که عاقمند و 
داوطلب داشت امیرالمؤمنین جلو نمی رفت.     ۱۳۶۳/۴/۱ 

 
    حضور در خط مقدم خطر

در جنگهایــی کــه پیامبــر اکــرم ؟ص؟ داشــت، همــه جــا 
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟در صفــوف مقدم بود. هیچــگاه این 
فکر برای علی ؟ع؟ پیدا نشد که من بمانم تا برای آینده ی 
اسام مفید باشم، همیشــه در خطوط مقدم خطر جان 
خودش را در کف دست گرفت و در آمادگی کامل برای نثار 

جان خود تردیدی به خود راه نداد.     ۱۰ /۱۰/ ۱۳۸۷

    بی میلی به قدرت
امیرالمؤمنیــن بــا این کــه خــود را بر حق میدانســت، 
اما کنار نشســت، تا وقتی مردم آمدنــد، اصرار کردند، 
ابــرام کردنــد، شــاید گریــه کردنــد، التمــاس کردنــد. 
آن وقــت آمــد و زمام امــور مــردم را در دســت گرفت. 
قدرت طلبی برای کســانی جاذبه دارد کــه میخواهند 
خواهشهای نفســانی و هواهای نفســانی خودشان 
را ارضا کنند، نــه برای امیرالمؤمنیــن. او دنبال تکلیف 

شرعی است؛ دنبال اقامه حّق است.     ۱۳۸۱/۰۶/۳۰

    جهاد مخلصانه
ســرتا پای زندگی امیر المؤمنیــن جهاد مخلصانه اســت. از 
هنــگام نوجوانی که اســام آورد تا شــصت و ســه ســالگی 
غ از تاش  که به شــهادت رســید، یک لحظه زندگی او فــار

مخلصانه نبود.  ۱۳۶۶/۲/۳۰    

    خدمتگزاری برای مردم
وجود امیرالمؤمنین به عنــوان یک رئیس، یک 
فرمانده و یک مسؤول، مظهر پاکی و شّفافیت 
و صداقت بود. او آســودگی را بــه خودش راه 
نداد؛ نسبت به زیردســتان تفرعن نفروخت؛ 
خود را همــه جا بنده خــدا و خدمتگزار مردم 
دانست و مخلصانه - بدون چشمداشت به 

دنیا - کار کرد.     ۱۳۸۰/۰۱/۲۸

    زمامداری صادقانه
امیرالمؤمنین بــا این که یــک سیاســتمدار و رئیس 
دنیای اســام بــود و تدبیــر امــور یک جمعیــت عظیم 
میلیونی، بر دوش او بود و جامعه و اّمت اســامی را اداره 
میکرد، امــا سیاســتمدارِى علی موجــب این نمیشــد که از 
جاده صداقت و صراحت کنار رود. او صــادق و صریح بود.     

۱۳۸۰/۰۱/۰۱

    طرفداری از ضعفا
خصوصیــت امیرالمومنیــن این بــود که اگر اســم مــردم را 
می آورد، بــرای آنها حقیقتًا ارزش قائل بود؛ نه مثل کســانی 
که در سطح بین المللی از هرچه تروریست حرفه ای و غارتگر 
بین المللی و متجاوز به حقوق انســان است، عمًال حمایت 
و پشــتیبانی میکننــد و بر زبــان نام حقوق بشــر و انســان و 
مردم ساالری را جاری میکنند و طلبکار ملتها هم میشوند!...

امیرالمؤمنیــن نام مــردم را مــی آورد، و به معنــای حقیقی 
کلمه طرفدار مردم و ضعفا بود.     ۱۳۸۰/۰۱/۰۱

    مراقبت از اموال عمومی
وقتـــــی خطایـــــی از یکــی از نزدیکتریــن انســـــانها به 
امیرالمؤمنین ؟ع؟  ســر زد - مقداری از اموال بیت المال را 
برداشــته بود – علی ؟ع؟ چنان نامه ای به وی نوشت که با 
خواندن آن، مو بر تن انسان راســت می ایستد. ... نوشته 
بود تو را با همان شمشــیری خواهم زد که به هر کس این 

شمشیر را زدم، وارد جهنم شد!    ۱۳۷۴/۱۱/۲۰

    تحقق عدل اجتماعی
معناى عــدل اجتماعی این اســت که قانــون، مقّررات و 
رفتارها نســبت بــه همه ى افراد جامعه یکســان باشــد 
و کســی امتیاز ویژه اى بدون دلیل نداشــته باشــد. این 
معناى عدل اجتماعی اســت. امیر المؤمنیــن این کار را 
کرد ... اینکه گفته شده است: »قتل فی محراب عبادته 
لشــّدة عدله«...حرف درســتی اســت، عدالت علی ؟ع؟ 
موجب شد کسانی که صاحب نفوذ بودند، نتوانند او را 

تحّمل کنند.    ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۷۵

می ازاز َیِم  َیِم امیرمؤمنانامیرمؤمنان««
َ

می »ن
َ

�»ن
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 حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه در تاریـــخ
ــر   13۶۶/۰2/18 موضـــوِع آزادی بیـــان و حـــدود و مرزهـــای آن از منظـ

اســـالم را تببیـــن کردنـــد کـــه در ادامـــه بخشـــی از آن می آیـــد:
ــان  ــام بیـ ــم در اسـ ــی بگوئیـ ــور کلـ ــه طـ ــا بـ ــه مـ ــود کـ نمیشـ
ـــرایط  ـــت. ش ـــز نیس ـــا جای ـــت ی ـــز اس ـــده جای ـــراز عقی ـــده و اب عقی
مختلـــف اســـت. لـــذا در صـــدر اســـام یـــک جـــا رســـول خـــدا 
در مقابـــل یـــک مخالـــف می ایســـتد و او هرچـــه میتوانـــد بـــه 
او اهانـــت میکنـــد، پیغمبـــر نـــه فقـــط از او انتقـــام نمیگیـــرد، 
بلکـــه بـــه او احســـان هـــم میکنـــد... امـــا یـــک شـــاعری را کـــه 
ـــرده و  ـــت ک ـــه و اهان ـــعر گفت ـــر ش ـــه پیغمب ـــه علی ـــان مک در هم
پیغمبـــر و اســـام را زیـــر ســـؤال قـــرار داده، غیابـــًا محکـــوم بـــه 
ـــون  ـــرد، خ ـــدا ک ـــن را پی ـــس ای ـــر ک ـــد ه ـــد و میگوی ـــدام میکن اع
ــی  ــی از چیســـت؟ ناشـ ــن ناشـ ــت. ایـ ــاح اسـ ــان مبـ ــن انسـ ایـ
از ایـــن اســـت کـــه نـــوع بیـــان و محتـــوای بیـــان و محیـــط 
بیـــان و مخاطـــب بیـــان و ابـــزار بیـــان دارای احـــکام مختلفـــی 

هســـتند.

سیره پیامبردر مواجهه با توهین ها

خطبه های انقالب  

ل به خدا« عامل امید است
ّ
»توک

به رسم آیه ها  

این طـــور نیســـت کـــه کســـی گمـــان کنـــد همـــه ی مقاصـــد، 
ــانها قابـــل  ــا وســـایل مـــادی بـــرای انسـ ــا یـ بـــه وســـیله ی ابزارهـ
دسترســـی اســـت. بلکـــه چیزهایـــی را انســـان بـــا دعـــا بایـــد 
بـــه دســـت آورد. البتـــه نـــه دعـــای تنهـــا و دعـــای بـــدون عمـــل. 
هیـــچ فایـــده ای نـــدارد کـــه انســـان دِر عمـــل را ببنـــدد و بـــه دعـــا 
اکتفـــا کنـــد. امـــا در کنـــار عمـــل، در کنـــار اقـــدام، در کنـــار بـــه 
کار انداختـــن همـــت و تـــاش، خواســـتن از خـــدا را نیـــز بایـــد 
قـــرار بدهیـــم. ایـــن دعـــا، حاجـــات را بـــرای انســـان بـــرآورده 
میســـازد... دعـــا، وســـیله ای در کنـــار وســـایل دیگـــر اســـت. بـــه 
ــه در  ــان کـ ــا، همچنـ ــن مـ ــن و متفکریـ ــزرگان از محققیـ ــول بـ قـ
ــت  ــبب و علـ ــیله و سـ ــا وسـ ــال دههـ ــدای متعـ ــود، خـ ــم وجـ عالـ

قـــرار داده اســـت، دعـــا هـــم یکـــی از سببهاســـت.  71/12/7

همه ی مقاصد، با وسایل
 مادی قابل دسترسی نیست

درس اخالق  

سخن هفته

ادامه از صفحه  1
ایـــن موجـــب امنّیـــت کشـــور میشـــود، ایـــن موجـــب 
ـــمن را در  ـــع دش ـــود، طم ـــمنان میش ـــس زدِن دش پ
کشـــور کـــم میکنـــد.«     ۹۹/۱۱/۲۹  اگـــر رهبـــر انقـــاب 
تاکیـــد و اصـــرار می ورزنـــد بـــر »اینکـــه مـــردم همـــه 
ـــه  ـــانی ک ـــی آن کس ـــد... حّت ـــرکت کنن ـــات ش در انتخاب
ـــر  ـــن  خاط ـــه ای ـــد«    ۹۴/۱۰/۱۹ ب ـــول ندارن ـــام را قب نظ
اســـت کـــه حضـــور مـــردم در انتخابـــات موجـــب 
می شـــود کـــه »پایـــداری ]کشـــور[  و مانـــدگاری آن 
ــار امنّیـــت کامـــل  ــور در حصـ تأمیـــن بشـــود و کشـ

باقـــی بمانـــد.«     ۹۴/۱۰/۱۹.
ــه  ــر چـ ــات »هـ ــه انتخابـ ــت کـ ــر داشـ ــد در نظـ بایـ
ُپرشـــورتر، هـــر چـــه بـــا اقبـــال عمومـــی مـــردم 
بیشـــتر همـــراه باشـــد، اثـــرات و منافعـــش بـــرای 
کشـــور و بـــرای خـــود مـــردم بیشـــتر خواهـــد 
ــتر  بـــود.«     ۹۹/۱۱/۲۹  و »هرچـــه جمعّیـــت بیشـ
در انتخابـــات شـــرکت کنـــد، اســـتحکام نظـــام و 
ـــت«     ۹۴/۱۰/۱۴ ـــد رف ـــر خواه ـــور باالت ـــار کش اعتب
بنابرایـــن »هـــر کســـی بـــه ایـــران عاقه منـــد 
اســـت ... بایـــد در انتخابـــات شـــرکت کنـــد. هـــر 
ــر  ــت دارد، هـ ــور را دوسـ ــت کشـ ــه امنّیـ ــی کـ کسـ
کســـی کـــه حـــل شـــدن مشـــکات کشـــور را 
دوســـت دارد، هـــر کســـی کـــه گـــردش نخبگانـــِی 
در  بایـــد  دارد  دوســـت  کشـــور  در  را  صحیـــح 
ـــر  ـــاوه ب ـــد«    ۹۸/۱۱/۱۶  و ع ـــرکت کن ـــات ش انتخاب
ـــردم در  ـــور م ـــه حض ـــت ک ـــر داش ـــد در نظ ـــا بای اینه
انتخابـــات »حل کننـــده ی بســـیاری از مشـــکات 
بین المللـــی مـــا اســـت«    ۹۸/۱۱/۱۶ حـــاال اگـــر در 
ــوری »ایـــن  ــات پیـــش روی ریاســـت جمهـ انتخابـ
شـــرکت پرشـــور مـــردم همـــراه بشـــود بـــا یـــک 
انتخـــاب درســـت ... خـــب ایـــن نـــور علـــی نـــور 
اســـت و آینـــده کشـــور را تضمیـــن خواهـــد کـــرد.«  
    ۹۹/۱۱/۲۹ امـــا بایـــد در نظـــر داشـــته باشـــیم 
کـــه »انتخـــاب درســـت« نیازمنـــد توجـــه بـــه 

اولویتهـــا، اهـــداف و مســـائل کشـــور اســـت.

  اولویت های تحول کشور
پیـــش از ایـــن مشـــخص شـــد کـــه انتخابـــات 
موجـــب می شـــود دســـتگاه اداره کشـــور »در 
ـــات، تحـــول داشـــته باشـــد.«     ۸۸/۱۲/۰۶  ـــن ثب عی
از طرفـــی »جامعـــه نمیتوانـــد ســـاکن بمانـــد، بایـــد 
پیـــش برویـــم، تحـــّول پیـــدا کنیـــم«     ۹۴/۱۰/۱۴. بـــه 
ــواره  ــات همـ ــه در انتخابـ ــت کـ ــر اسـ ــن خاطـ همیـ
»دنبـــال تحّولیـــم«     ۹۴/۱۰/۱۴ البتـــه »تحـــّول 
را نبایـــد بـــا یـــک سلســـله کارهـــای ســـطحی 
و دم دســـتی اشـــتباه گرفـــت... اینهـــا تحـــّول 
نیســـت«     ۹۹/۳/۱۴ بلکـــه تحـــول یـــک »کار 
عمقـــی اســـت، کار اساســـی اســـت... ســـرعت البّتـــه 
ــرق  ــتابزدگی فـ ــا شـ ــرعت بـ ــن سـ ــت لکـ ــم اسـ مهـ

دارد.«     ۹۹/۳/۱۴
امـــا تحـــّول در چـــه زمینه هایـــی بایـــد انجـــام 
بگیـــرد و اولویتّ هـــای امـــروز کشـــور چیســـت؟ 
ـــم  ـــگاه کنی ـــور ن ـــرایط کش ـــه ش ـــگاه کان ب ـــا ن ـــر ب اگ
می بینیـــم کـــه »در حـــال حاضـــر، اقتصـــاد و 
فرهنـــگ در صـــدر فهرســـت اولوّیتهـــای کشـــور 
اســـت. در بـــاب اقتصـــاد، عـــاوه بـــر مشـــکات 
عمـــده ی مشـــهود، بایـــد اذعـــان کنیـــم کـــه در 
ــی  ــره ی مطلوبـ ــت، نمـ ــرفت و عدالـ ــه ی پیشـ دهـ

دربـــاب عدالـــت بـــه  دســـت نیاورده ایـــم. ایـــن 
واقعّیـــِت ناخواســـته بایـــد همـــه را بـــه تـــاش 
فکـــری و عملـــی در بـــاب معیشـــت طبقـــات 
ضعیـــف، بـــه مثابـــه ی اولویـــت، وادار ســـازد.«  
 ۹۹/۳/۷  البتـــــــه در خصــــــوص مشــــــکات 
همیـــن  »در  و  ضعیـــف  طبقـــات  اقتصـــادی 
در  داریـــم،  عقب ماندگـــی  مـــا  کـــه  زمینـــه ای 
مقایســـه ی بـــا قبـــل انقـــاب بمراتـــب جلـــو 
ــع  ــه وضـ ــد کـ ــال کنـ ــی خیـ ــه کسـ ــتیم. اینکـ هسـ
ــًال  ــود، اصـ ــروز بـ ــع امـ ــل وضـ ــاب مثـ ــل از انقـ قبـ

ایـــن جـــور نیســـت.«     ۹۹/۱۱/۲۹
ـــئله ی  ـــًا مس ـــور »عمدت ـــوری کش ـــئله ف ـــروز مس ام
مهـــار قیمتهـــا اســـت«و »بعـــد هـــم مســـئله ی 
ــئله ی هدایـــت  ـــی« و »مسـ

ّ
حفـــظ ارزش پـــول مل

 .۹۹/۵/۱۰ اســـت«   تولیـــد  بـــه  نقدینگـــی 
ـــد  ـــش تولی ـــع جه ـــع موان ـــم رف ـــر ه ـــوع دیگ »موض
اســـت«۹۹/۵/۱۰ . »اینهـــا کارهایـــی اســـت کـــه 
در کوتاه مـــّدت بایســـت بـــه طـــور فـــوری و بـــا 

اولوّیـــت انجـــام بگیـــرد.«     ۹۹/۵/۱۰
انتخاباتـــی کـــه فرصتـــی بـــرای بـــروز تحـــول در 
ایـــن حوزه هـــا را در کشـــور ایجـــاد کنـــد »یـــک 
ذخیـــره اســـت کـــه اگـــر بـــا شـــرکت پرشـــور مـــردم 
ـــور  ـــده کش ـــه آین ـــک ب ـــا کم ـــن یقین ـــد ای ـــراه باش هم
خواهـــد کـــرد«     ۹۹/۱۱/۲۹ و »شـــکرگزاری الزم 

دارد«   ۹۴/۱۰/۳۰

  دولت جوان حزب اللهی
جمهــــــــوری  نظـــام  میتوانــــــــد  »انتخابــــــات 
اســـامی را جوان تـــر از آنچـــه هســـت، بکنـــد.«  
   ۸۴/۲/۱۱ از ســـوی دیگـــر نیـــز امـــروز »چهـــره ی 
ــاط  ــه یـــک نشـ ــد کـ ــاء می کنـ ــور اقتضـ ــوان کشـ جـ
دســـتگاه  کل  در  جوانانـــه  و  قـــوی  و  خـــوب 
اجرایـــی وجـــود داشـــته باشـــد«     ۸۴/۳/۵. 
حـــال اگـــر در صـــدر دســـتگاه اجرایـــی کشـــور هـــم 
»یـــک نیـــروی کارآمـــد و باایمـــان و ُپر انگیـــزه و 
ــود«     ۹۹/۱۱/۲۹  ــاب بشـ ــه کار انتخـ ــد بـ عاقه منـ
و یـــک »دولـــت ســـِر  پـــا و بانشـــاط و آمـــاده ای کـــه 
در ســـنینی باشـــد کـــه بتوانـــد تـــاش کنـــد و کار 
ـــاده نباشـــد«     ۹۹/۲/۸  ـــد و خســـته و از کارافت بکن
تشـــکیل دهـــد، آن وقـــت می تـــوان گفـــت چنیـــن 
حزب اللهـــی  »دولت جـــوان  همـــان  دولتـــی 
ــوار  ــای دشـ ــور را از راه هـ ــد کشـ ــه میتوانـ ــت کـ اسـ

عبـــور بدهـــد«   ۲۸ /۹۹/۲
بـــا چنیـــن نگاهـــی، بســـیاری از نگرانی هـــا بابـــت 
آینـــده کشـــور رفـــع خواهـــد شـــد. همانطـــور 
کـــه رهبـــر انقـــاب فرمودنـــد »اگـــر چنانچـــه 
ان شـــاءاهلل شـــما جوانهـــا بـــا ایـــن حرکتهـــا 
پیـــش برویـــد و زمینـــه را بـــرای روی کار آوردن 
آمـــاده  حزب اللهـــی  و  جـــوان  دولـــت  یـــک 
کنیـــد، بنـــده معتقـــدم کـــه بســـیاری از ایـــن 
و  شـــما  دغدغه هـــای  و  شـــما  نگرانی هـــای 
پایـــان خواهـــد پذیرفـــت؛  غّصه هـــای شـــما 
ایـــن غّصه هـــا هـــم البّتـــه فقـــط مخصـــوص 

شـــماها نیســـت.«     ۹۸/۳/۱
و اگـــر از دلهـــای پـــاک و نورانـــی ملـــت مســـلمان 
ـــاب  ـــات« و »انتخ ـــور در انتخاب ـــرکت پرش ـــران »ش ای
ــه   ــت کـ ــن گفـ ــوان چنیـ ــد، می تـ ــت« بجوشـ درسـ

»نـــور علـــی نـــور« خواهـــد شـــد.

انقـــاب و حرکـــت عظیـــم انقابـــی کشـــور و حاکمّیـــت تفّکـــر 
انقابـــی و اســـامی بـــود کـــه کشـــور را حرکـــت داد و پیـــش 
بـــرد؛ تـــا اینجـــا رســـانده، بـــه اوج هـــم ان شـــاءاهلل خواهـــد 
رســـاند، جهش هایـــی خواهیـــم داشـــت؛ مـــا هنـــوز اّول 
ـــد... کار ســـخت  ـــد حرکـــت کن ـــد بای ـــا ایـــن امی ـــم. جـــوان ب راهی
اگـــر بـــا امیـــد همـــراه باشـــد پیـــش خواهـــد رفـــت. البّتـــه 
ــه  ــوّکل بـ ــت از تـ ــارت اسـ ــد عبـ ــّم امیـ ــای مهـ ــی از مایه هـ یکـ
ــل  ــما اهـ ــن ؛)۱( وقتـــی شـ قیـ

َ
ــُه ِللُمّت لعاِقَبـ

َ
ــال؛ ا ــدای متعـ خـ

ـــی را  ـــی اله ـــر و نه ـــت ام ـــد، رعای ـــن بودی ـــد، پاکدام ـــوا بودی تق
ـــت  ـــان اس ـــا انس ـــدا ب ـــی خ ـــت. وقت ـــما اس ـــا ش ـــدا ب ـــد، خ کردی
ـــا  ـــوی ب ـــت معن ـــادکامی و بهج ـــت، ش ـــروزی، موفقّی ـــی پی یعن

ــه 128 ــراف: آیـ ــوره اعـ ــان اســـت.    98/7/17  1( سـ انسـ
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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   

تمســک به والیــت امیرالمؤمنین چی هســت؟ 
همین که گفتند ما شیعۀ علی هستیم، و همین 
که گفتند ما متمســک به والیــت امیرالمؤمنین 
هســتیم، ایــن کافی نیســت. ایــن امــور، اموری 
نیســت که لفظی باشــد و بــا الفــاظ و با عبــارات 
بتوانیم مــا بگوییم تحقق پیدا کرده اســت؛ اینها 
یک امور عملی اســت، یک حکمت عملی اســت 
اینهــا. بایــد کســانی کــه مدعی هســتند کــه ما 
شــیعۀ امیرالمؤمنین هســتیم، تبع او هستیم، 
باید در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چیز 
تبعیت از او داشته باشند. اگر این تبعیت نباشد 
و مــا بگوییم که ما شــیعه هســتیم، یــک گزافی 

گفته ایم، یک الطایلی گفته ایم.  13۶2/۰7/۰۴ 

کالم امام  

تمسک به 
امیرالمؤمنین 

یعنی تبعیت در 
قول و فعل 

عکس نوشت  

راه طی شـــده انقـــاب، فقـــط قطعـــه ای از مســـیر 
نظـــام  بلنـــد  آرمانهـــای  ســـوی  بـــه  افتخارآمیـــز 
جمهـــوری اســـامی اســـت. دنبالـــه ی ایـــن مســـیر 
بـــه دشـــوارِی گذشـــته ها  زیـــاد،  بـــه گمـــان  کـــه 
نیســـت، بایـــد بـــا هّمـــت و هشـــیاری و ســـرعت عمـــل 
و ابتـــکار شـــما جوانـــان طـــی شـــود. مدیـــران جـــوان، 
کارگـــزاران جـــوان، اندیشـــمندان جـــوان، فّعـــاالن 
جـــوان، در همـــه ی میدانهـــای سیاســـی و اقتصـــادی 
ــن  ــای دیـ ــز در عرصه هـ ــی و نیـ ــی و بین المللـ و فرهنگـ
و اخـــاق و معنوّیـــت و عدالـــت، بایـــد شـــانه های 
ــا  ــد، از تجربه هـ ــئولّیت دهنـ ــار مسـ ــر بـ ــه زیـ ــود را بـ خـ
و عبرتهـــای گذشـــته بهـــره گیرنـــد، نـــگاه انقابـــی و 

ــه کار بندنـــد  ــادی را بـ روحیـــه ی انقابـــی و عمـــل جهـ
و ایـــران عزیـــز را الگـــوی کامـــل نظـــام پیشـــرفته ی 

اســـامی بســـازند.
نکتـــه ی مهّمـــی کـــه بایـــد آینده ســـازان در نظـــر 
داشـــته باشـــند، ایـــن اســـت کـــه در کشـــوری زندگـــی 
ــانی،  ــر ظرفّیتهـــای طبیعـــی و انسـ میکننـــد کـــه از نظـ
بـــا  ایـــن ظرفّیتهـــا  از  کم نظیـــر اســـت و بســـیاری 
بی اســـتفاده  تاکنـــون  دســـت اندرکاران  غفلـــت 
یـــا کم اســـتفاده مانـــده اســـت. هّمتهـــای بلنـــد و 
انگیزه هـــای جـــوان و انقابـــی، خواهنـــد توانســـت 
ـــور  ـــوی کش ـــاّدی و معن ـــرفت م ـــال و در پیش ـــا را فّع آنه
ـــد.    97/11/22 ـــاد کنن ـــش ایج ـــی جه ـــی واقع ـــه معن ب

جوان انقالبی باید ظرفیت های بی استفاده را فعال کند

حزب ا... این است  

عامل  یک  عنوان  به  را  رضاخان  انگلیسیها 
آوردند تا کار مورد نظر  دست نشانده بر سر کار 
واضحات  جزو  حرفها  این  دهد.  انجام  را  آنها 
تاریخ است؛ و لحظه ای که احساس کردند یک 
ذره حالت گوش به فرمانی اش متزلزل شده و 
گرایشی، آن هم نه به سمت استقال حقیقی، 
بلکه به سمت آلمان هیتلری پیدا کرده است او 
را کنار زدند و پسرش را بر سر کار آوردند. پنجاه، 
که  کردند  حکومت  ما  بر  کسانی  سال  شصت 
آنها، نه این که ما نبودیم بلکه دالوری  آورنده ی 
خودشان هم نبود. ای کاش اگر دیکتاتور بودند، 
اقا مثل نادرشاه با زور بازوی خودشان، یا مثل 
کار  بر سر  با حیله گری خودشان  آغامحمدخان 
آمده بودند؛ اما این طور نبود. دیگران آمدند و آنها 
را بر این ملت مسلط کردند و تمام منابع مادی و 
 معنوی این ملت را به غارت بردند.    138۰/۰5/۰1  
3 اسفند صدمین سالروز وقوع کودتای انگلیسی برای 

سرکار آوردن رضاخان در سال 1299 شمسی

غارت ایران با سر کار آوردن رضاخان

روایت تاریخی  

سؤال:
آیا قسم خوردن در معامله، جایز است؟

جواب: 
 اگــر قســِم راســت باشــد، مکــروه و اگــر قســِم 

دروغ باشــد، حــرام اســت.

قسم خوردن در معامله

بـــه همـــه ی ایـــن آقایـــان محترمـــی کـــه نامـــزد 
ــم  ــم، تصمیـ ــرض میکنـ ــتند عـ ــات هسـ انتخابـ
بگیرنـــد و قـــول بدهنـــد کـــه بـــرای پیشـــرفت 
اقتصـــادی  توســـعه ی  و  کشـــور  امـــور 
نگاهشـــان بـــه بیـــرون از ایـــن مرزهـــا نخواهـــد 
ـــت خواهـــد بـــود. 

ّ
بـــود، نـــگاه بـــه خـــود مل

ظرفّیتهـــای  اســـت،  زیـــاد  مـــا  توانایی هـــای 
ــا زیـــاد اســـت؛ اســـتفاده ی از ایـــن ظرفّیتهـــا،  مـ
بـــرای  مدّبرانـــه  و  عاقانـــه  برنامه ریـــزی 
ــور  ــا میتوانـــد کشـ ــتفاده ی از ایـــن ظرفّیتهـ اسـ
را بـــه اقتـــدار و اســـتحکاِم ســـاخت درونـــی 
برســـاند؛ و ایـــن، آن چیـــزی اســـت کـــه دشـــمن را 
مأیـــوس میکنـــد، ایـــن، آن چیـــزی اســـت کـــه بـــه 
ــه توفیـــق  ــام اســـامی، بـ ـــت و نظـ

ّ
ــور و مل کشـ

الهـــی مصونّیـــت خواهـــد داد.  139۶/۰2/۰5

نباید نگاه به بیرون مرزها باشد

دولت جوان حزب اللهی  

تهذیب شــامل رفتــار با پــدر و مــادر هــم میشــود؛ پدر و 
مادرهایتــان را هم دوســت بداریــد و هم این دوســتی را 
به آنها ابراز کنید؛ هم احترامشــان کنید. هم اطاعتشــان 
کنیــد؛ در داخل محیــط خانــه، اخاق شــما، رفتار شــما 
میتواند یک خانــواده را بســازد. یک جوان گاهــی در یک 
خانواده، پدر، مــادر، برادران، خواهــران را تحت تأثیر قرار 
میدهد. من گاهی بــه خانواده ی شــهدا که ســر میزنم، 
پدرها، مادرها میگویند این جوان، جوان شهیدشان، در 
داخل خانه با رفتار خود، معلم مــا بود؛ نماز خواندنش، 
نماز خواندن را به مــا یاد میداد؛ قــرآن خواندنش، قرآن 
خوانــدن را به ما یاد میداد؛ وظیفه شناســی، نشــاطش 
برای کار، نشاط و وظیفه شناسی را به ماها تعلیم میداد. 
یک جــوان مؤمن و مهــذب در داخل خانــواده، مثل یک 
چراغ محیط خانواده را روشن میکند و برادرها، خواهرها 
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دوست داشتن پدر و مادر را به آنها ابراز کنید

خانواده ایرانی  

احکام  
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