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فشار دشمن نپذیرفت

همت کنید عقب ماندگی های 
گذشته را جبران کنیم
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این فرزندان شـما در واقع جان خودشـان را سـپر قـرار دادنـد برای اینکه دسـت این بدخواهـان و خبیثان به حرم اهل بیت نرسـد لذا شـأن اینها شـأن 
بسـیار باالیی اسـت البته برای پدران، مادران، همسـرها و فرزندان سـخت اسـت خیلی هم سـخت اسـت اما این سـختی را برای خدا تحمـل می کنید و 
انشـااهلل خدای متعال چشـم شـما را روشـن خواهد کرد.       95/1/8  |  *شـهید محمد نـوری از رزمندگان افغانسـتانی مدافع حرم در سـوریه بوده اسـت. پیکر 

مطهر او پس از شـش سـال شناسـایی شـد و به آغوش خانواده بازگشـت و با بدرقـه ی مردم انقالبی قرچک ورامین دوشـنبه ی گذشـته به خاک سـپرده شـد.

مزار: حرم مطهر امامزاده عبداهلل روستای داودآباد قرچک ورامین 

خدا چشم شما را روشن خواهد کرد         |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمد نوری *
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مبارزه همه جانبه با ریاکارترین خلیفه عباسی

دعای نیم شبی رفع صد بال بکند
توصیه های اخیر رهبر انقالب درباره ی مبارزه ی همگانی با ویروس کرونا:

مطابق ســنت هرســاله ی رهبر انقالب که طی دیدار حضوری 
رهنمودهایــی را خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس شــورای 
اسالمی بیان می نمودند، این مهم امسال اما به دلیل شرایط 
بیماری کرونــا از طریق ارتبــاط تصویری انجام گرفــت و این بار 
نماینــدگان در صحن مجلــس پای صحبت هــای رهبر انقالب 

نشستند. ایشان در بخشی از این ارتباط تصویری به موضوِع 
افزایش شــیوع بیماری کرونا و اوج گیری مجــدد آن پرداختند 
و توصیه هــا و نکات کلیــدی ای در ایــن باره مطــرح فرمودند. 
نشــریه ی خط حزب اهلل در قالب اطالع نگاشــت ایــن بخش از 

بیانات ایشان را مرور کرده است.
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شهادت: توسط تروریست های تکفیری 

پاسخ رهبر انقالب به چهار پرسش اصلی اقتصادی
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بروید به سراغ پدر و مادر شهدا...

خانواده ایرانی |  4  

      شهادت امام محمدتقی )(  بر همه مسلمانان تسلیت باد



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

مشـکالت  و  اقتصـاد  مسـئله ی  سخن
معیشـتی، ایـن روزهـا بخش مهمـی از هفتـه

فکر و ذهـن مـردم و فضای سیاسـی و 
اسـت.  کـرده  پـر  را  کشـور  اجتماعـی 
تضعیـف  بـرای  دشـمن  چندجانبـه ی  برنامـه ی 
و  یـک سـو  از  اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم 
تأکیدات مکرر رهبر انقـالب بر اولویـت درجه ی یک 
حل مشـکالت اقتصادی، چالش چندین سـاله  ای 
را رقـم زده کـه البتـه ایـن روزها بـه نقاط حسـاس و 
و  کارشناسـان  اسـت.  رسـیده  خـود  مشـکل 
صاحب نظـران، از این مشـکالت اقتصـادی مزمنی 
کم وبیـش  متمـادی  سـال های  طـول  در  کـه 
عمیق تـر نیـز شـده اند، بـا عنـوان اقتصـاد بیمـار یـا 
حل هـای  راه  البتـه  و  کرده انـد  تعبیـر  بحـران زده 
رهبـر  کرده انـد.  مطـرح  نیـز  مختلفـی  و  متعـدد 
بـا نماینـدگان  ارتبـاط تصویـری اخیـر  انقـالب در 
مجلـس شـورای اسـالمی، مطالبـی را بیـان کردند 
اصلـی  سـؤال  چهـار  بـه  پاسـخ  حقیقـت  در  کـه 

جامعه ی ایرانی در زمینه ی اقتصاد است: 
اول اینکه برای حل مشـکالت، ابتدا باید منشـأ آن 
را شـناخت؛ ریشـه ی مشـکالت اقتصـادی در ایـران 

چیسـت؟
و  ابعـاد  دقیـق  شـناخت  دربـاره ی  دوم  پرسـش 
بیمـاری  مصادیـق  اسـت.  بیمـاری  خـود  کیفیـت 

کدامنـد؟ کشـورمان  اقتصـادی 
ایـن  از  عبـور  بـرای  الزم  توانمنـدی  آیـا  سـوم؛ 
دارد؟   وجـود  اقتصـادی  مزمـن  بیماری هـای 
چهـارم راه حـل اصلـی عبـور از مشـکالت فعلـی 

چیسـت؟ کشـور  اقتصـادی 

اول. ریشه ی مشکالت اقتصادی در ایران 
چیست؟

ایـن اسـت کـه  از  »مشـکالت مـا حقیقتـا ناشـی 
خودمـان کم توّجهی کردیـم: َظَهَر الَفسـاُد ِفـی الَبّرِ 
یـِدی الّنـاس؛)روم/41( خـود 

َ
َو الَبحـِر ِبمـا َکَسـَبت ا

مـا یـک جاهایـی بی توّجهـی کردیـم، کم توّجهـی 
کردیم. مثًال فـرض کنید بـه تولید اهّمّیـت ندادیم، 
به سـرمایه گذاری اهّمّیت ندادیـم، ناگهان مواجه 
شـدیم بـا شکسـت کارخانه جـات ِمـن بـاب مثـال، 
کشـور.  در  تولیـد  مشـکالت  کـه  کنیـد  فـرض  یـا 
خـب وقتـی انسـان کار نکنـد، نتیجـه ی کار نکـردن 
مشـهود اسـت. آنجاهایـی کـه خـود ما مسـئولین 
بی توّجهـی کردیـم، کم توّجهـی کردیـم -در طـول 
سـالهای مختلـف البّتـه- نتایجـش ایـن خواهـد 

99/4/22 بـود.« 

دوم. مصادیق بیماری اقتصادی کشورمان 
کدامند؟

»مشـکالت اقتصـادی کـه از آن تعبیـر کردیـم بـه 
بیمـاری، خـب عمده ترینـش تـوّرم اسـت، کاهـش 
بی منطـق  گرانی هـای  اسـت،  ـی 

ّ
مل پـول  ارزش 

اسـت،  تولیـدی  بنگاه هـای  مشـکالت  اسـت، 
وجـود تحریم هـای خارجـی اسـت -کـه نقـش ایـن 
تحریم هـا را نبایـد نادیـده گرفـت- و نتیجـه ی اینها 

هـم سـختِی معیشـِت طبقـاِت پاییـن و متوّسـط 
بخواهیـم  اگـر  اقتصـاد  مقولـه ی  »در  اسـت.« 
مسـائل کلیـدی را مطـرح کنیـم، مسـئله ی تولیـد 
مسـئله ی  اسـت...  کلیـدی  جـّدًا  مسـئله ی  یـک 
اشـتغال جـزو مسـائل کلیـدی اسـت کـه البّتـه بـا 
تولیـد ارتبـاط پیـدا می کنـد. مسـئله ی مهـار تـوّرم 
نظـام  مدیرّیـت  اسـت...  کلیـدی  جـّدًا  مسـئله ی 
پولـی و مالـی جـزو مسـائل کلیـدی اسـت؛ عـدم 
وابسـتگی اقتصـاد کشـور بـه نفـت جـزو مسـائل 
در  اسـت،  مهـم  مسـائِل  اینهـا  اسـت؛  کلیـدی 

99/4/22 اقتصـادی.«  زمینه هـای 

سوم؛ آیا توانمندی الزم برای عبور از این 
بیماری های مزمن اقتصادی وجود دارد؟  

»اگـر شـما کشـور را بـه جسـم یـک انسـان تشـبیه 
بکنید، این مشـکالت، همان  طور که عـرض کردم، 
بـه منزلـه ی بیمـاری اسـت، منتهـا خطـر بیمـاری 
نسـبت بـه همـه یکسـان نیسـت. خـب حـاال کرونـا 
در کشـور هسـت، اّمـا خطـر کرونـا نسـبت بـه همـه 
یـک جـور نیسـت. کسـی پیـر باشـد،  ناتـوان باشـد، 
توانایـی تقویـت جسـمانی نداشـته باشـد، دارای 
او  بـرای  بیمـاری  باشـد،  زمینـه ای  بیماری هـای 
خطرنـاک اسـت، خطرآفریـن اسـت، پزشـک هـم 
می شـود  مواجـه  بیمـاری  چنیـن  یـک  بـا  وقتـی 
خیلی امیـدوار نیسـت؛ لکن اگـر چنانچه ایـن بیمار 
باشـد  داشـته  جسـمی  توانایـی  باشـد،  جـوان 
فرضـا  باشـد،  نداشـته  زمینـه ای  بیماری هـای  و 
ورزشـکار و از لحـاظ جسـمی قدرتمنـد باشـد، ایـن 
بیمـاری در او هسـت، لکـن خطـر در مـورد او زیـاد 
نیسـت و وقتـی طبیـب هـم بـا یـک چنیـن بیمـاری 
سـراغ  بـه  بیشـتری  امیـد  بـا  می شـود،  مواجـه 
بیماری هایـی  کشـور  بلـه؛  مـی رود.  بیمـار  ایـن 
دارد، لکـن ایـن بیماری هـا مواجـه اسـت بـا یـک 
لکـن  هسـت،  بیماری هـا  ایـن  توانایی هایـی... 
بنیـه ی کشـور قـوی اسـت. چـرا می گوییـم بنیـه ی 
ظرفّیت هـای  خاطـر  بـه  اسـت؟  قـوی  کشـور 
گسـترده ای کـه در کشـور وجـود دارد.« 99/4/22

چهارم راه حل اصلی عبور از مشکالت فعلی 
اقتصادی کشور چیست؟ 

»اگـر چنانچـه ایـن تفّکـر و روحیـه ی خوداّتکائـی 
ـی -کـه امـروز خوشـبختانه 

ّ
و اعتمادبه نْفـس مل

عمومّیـت پیـدا کـرده و بخصـوص در بیـن قشـر 
جـوان تحصیل کـرده ی بـا عـزم و اراده رشـد پیـدا 
کـرده- و این اعتماد به نیروی داخلـی در اقتصاد به 
همیـن شـکل پیـش بـرود و امیدهـای واهـی ای که 
گاهی انسـان مشـاهده می کنـد بـه بیـرون از مرزها 
را شـرطی می کنـد  وجـود دارد و اقتصـاد کشـور 
نسـبت بـه تصمیم گیـری بیگانـگان، اگـر چنانچـه 
وجـود نداشـته باشـد یـا ضعیـف بشـود و اعتمـاد 
ـی افزایـش پیـدا کنـد، بـه نظـر بنـده همـه ی ایـن 

ّ
مل

مشـکالتی کـه امـروز در اقتصـاد وجـود دارد قابـل 
رفـع و برطـرف کـردن اسـت. بایسـتی از ایـن بنیـه ی 

قـوی کشـور اسـتفاده کـرد. 99/4/22

اگر روحیه ی 
خوداّتکائی و 

س 
ْ

اعتمادبه نف
ی -که امروز 

ّ
مل

بخصوص در 
بین قشر جوان 

تحصیل کرده ی با 
عزم و اراده رشد 

پیدا کرده- و 
این اعتماد به 

نیروی داخلی در 
اقتصاد به همین 

شکل پیش برود و 
امیدهای واهی ای 

که به بیرون از مرزها 
وجود دارد، وجود 

نداشته باشد یا 
ضعیف بشود به 
نظر بنده همه ی 
این مشکالتی که 
امروز در اقتصاد 
وجود دارد قابل 

رفع است. بایستی 
از این بنیه ی قوی 

کشور استفاده 
کرد.

نسخه درمان اقتصاد

اطالع نگاشت  سخن هفته  

انســان خیلی دل شکســته می شــود پاسخ رهبر انقالب به چهار پرسش اصلی اقتصادی
این گســترش مجــّدد کرونا یک 
غم عمیقی را در انسان به وجود 
می آورد. اینکه انسان تلویزیون 
را باز کند ببیند می گوید امروز 1۸۰ 
نفر، چند روز پیش ۲۲۰ نفر ]جان باختند[، انسان 
خیلــی دل شکســته می شــود، خیلی غّصــه دار 

می شود؛ در یک شبانه روز این تعداد!

30 نفر هم زیاد بود
3۰ نفر هم زیاد بــود. آن وقتی 
که کم شده بود حدود 3۰ نفر 
]بود، که[ آن هم زیاد بود. این 
3۰ نفر هر کدامشان به تنهایی 
عزیزانــی دارنــد، عزیز کســانی هســتند؛ پدر 
دارند، مادر دارند، همسر دارند، فرزند دارند، 
بــرادر دارنــد، دوســتانی دارنــد، اینها عــزادار 
می شوند. حاال اگر این رقم مثًال برسد به ۲۰۰ 
و 1۸۰ و 1۵۰ و ماننــد اینهــا، خــب واقعا خیلی 

غم انگیز است، حقیقتا غم انگیز است.

زبــان انســان قاصــر اســت از اینکــه 
بخواهد فداکاری اینها را بیان کند 

مجموعه هــای  خوشــبختانه 
درمانی فداکاری کرده اند. دیگر 
زبان انسان قاصر است از اینکه 
بخواهد مبلغ فــداکاری اینها را 
بیان کند؛ چه تعدادی از اینها که خودشان مبتال 
شــدند و تعدادی جان باختند در راه خدمت به 
مــردم! اینها خیلــی بــاارزش اســت، خیلی مهم 
اســت. لکن فقط مجموعه ی درمانی نیستند؛ 
مجموعه هــای گوناگونــی کــه در ایــن زمینــه 
تصمیم گیری می کنند و آنهایی که اجرا می کنند، 
آنهایــی کــه از اینهــا پشــتیبانی می کننــد ]هــم 
هســتند[. عّده ی زیــادی از جوان های مــا در آن 

ماه های اّول وارد میدان شدند، خدمت کردند.

من از آن پرستار واقعًا خجالت می کشم 
در  می بینــم  وقتــی  مــن 
تلویزیون نشــان می دهد که 
بعضی هــا عبــور می کننــد و 
همیــن چیــز ســاده، همیــن 
ماســک را نمی زنند، مــن از آن پرســتار واقعا 
خجالــت می کشــم کــه آنهــا آن جــور دارنــد 
فداکاری می کنند -آن پزشک، آن پرستار- آن 
وقــت ایــن آدم، جــوان یا غیــر جــوان، حاضر 
نیست یک ماسک بزند اینها باید انجام بگیرد. 
این عرِض اّوِل ما است. من خواهش می کنم 
رند، چه 

ّ
همه ی کســانی که در این زمینه مؤث

مســئولین اجرائــی کشــور، چــه آحــادی که 
می توانند خدمتگزاری کنند، چه آحاد مردم، 
همه در این زمینه فّعالّیت کنند تا بتوانیم در 
ظرف مّدت کوتاهــی این زنجیره ی ســرایت را 
قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.
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امام قطعنامه را بخاطر فشار 

دشمن نپذیرفت       
قطعنامــه را که امــام قبول کــرد، به خاطر فشــارها 
نبود. قبول قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست 
مشکالتی بود که مســؤولین آن روِز اموِر اقتصادی 
کشــوْر مقابــِل روِی او گذاشــتند و نشــان دادند که 
کشــور نمی ِکشــد و نمی تواند جنــگ را بــا این همه 
هزینه، ادامه دهــد. امام مجبور شــد و قطعنامه را 
پذیرفت. پذیرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به 
خاطر هجوم دشــمن نبــود؛ به خاطــر تهدیدآمریکا 
نبود؛ چون آمریکا، قبل از آن هم در امر جنگ دخالت 
می کرد. وانگهی؛ اگر همه ی دنیا در امر جنگ دخالت 
می کردند، امام رضوان اهلل علیه، کســی نبــود که رو 
برگرداند. بر نمی گشت! آن، یک مسأله ی داخلی بود؛ 

مسأله ی دیگری بود.     75/3/14

روایت تاریخی  

خاطرات رهبری  

امام جواد )( نمودار و نشانه مقاومت است. 
ایشــان درتمــام دوران کوتــاه زندگــی بــا قدرت 
مزور و ریاکار خلیفه عباســی - مأمون - مقابله 
و معارضه کرد و هرگز قدمی عقب نشــینی نکرد 
و تمام شــرایط دشــوار را تحمل کــرد و با همه ی 
شــیوه های ممکن، مبارزه کرد. اولین کسی بود 
که به طور علنی بحث آزاد را بنیان گــذاری کرد. در 
محضر مأمون عباســی، با علما و داعیه داران و 
مدعیان و موجهان، درباره ی دقیق ترین مسائل 
حرف زد و استدالل کرد و برتری خود را و حقانیت 
سخن خود را ثابت کرد. بحث آزاد، میراث اسالمی 
ماســت، بحث آزاد در زمان ائمه هدی رایج بوده 
اســت و به وســیله آن امام بزرگــوار با آن شــکل 

نظیف انجام گرفته است. 60/2/25

آن روز ]قبــل از انقالب[ صندوق مشــترکی بین 
ایران و آمریکا وجود داشت که بنده اوایل انقالب 
که بــه وزارت دفاع رفتم و در آن جا مشــغول کار 
شدم، این را کشــف کردم؛ بعد به مجلس رفتم 
و آن را پیگیری کردم، که متأســفانه تــا امروز هم 
آمریکایی ها جــواب نداده اند! صندوقــی با نام 
اختصاری F.M.S داشتند که دولت ایران پول را 
در آن صندوق می ریخت؛ اما قیمت جنس و نوع 
جنس و برداشــت پــول را آمریکایی ها به عهده 
داشــتند! وقتی انقالب پیــروز شــد، میلیاردها 
دالر در ایــن صنــدوق پــول بــود کــه هنــوز هم 
آمریکایی ها جوابــی نداده انــد و آن پول ها را به 

ملت ایران برنگردانده اند.     79/12/22

مبارزه همه جانبه با 
ریاکارترین خلیفه عباسی

خرید و فروش به سبک آمریکایی!

انسان 250 ساله  

به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه 598 توسط 
امام راحل در 27 تیر 67

مطابــق ســنت هرســاله ی رهبــر انقــالب کــه طــی دیــدار حضــوری 

رهنمودهایی را خطاب به نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بیان 

می نمودند، این مهم امسال اما به دلیل شرایط بیماری کرونا از طریق 

ارتباط تصویری انجام گرفت و این بار نمایندگان در صحن مجلس پای 

صحبت های رهبر انقالب نشســتند. ایشان در بخشــی از این ارتباط 

تصویری به موضوِع افزایش شــیوع بیماری کرونا و اوج گیری مجدد 

آن پرداختند و توصیه ها و نکات کلیدی ای در این باره مطرح فرمودند. 

نشــریه ی خط حزب اهلل در قالب اطالع نگاشــت این بخــش از بیانات 

ایشان را مرور کرده است.

این نهضت تعاون و احسان را مجّددًا مردم عزیز ما شروع کنند 
در این قضایــای کرونا خب به طبقــات ضعیف، بلکه طبقات متوّســط واقعــا ضربه خورد از لحــاظ زندگی و 
معیشت و مانند اینها. آن کاری که در آستانه ی ماه رمضان شروع شد، آن خدمت مؤمنانه ای که همه در آن 
شرکت کردند، خیلی کار باارزشی بود، توانســت غم های خانواده هایی را کم کند. من امروز هم معتقدم که 
این نهضت تعــاون و احســان را مجّددًا مــردم عزیز ما شــروع کنند. البّته قطع نشــده، لکن الزم اســت یک 

مقداری رشد پیدا کند. 

ع کنید و طلب کنید... از خدا بخواهید، تضّر
یکی از چیزهایی هم که من مایلم تأکید کنم، مسئله ی توّسل و دعا اســت. ما از اّول هم عرض کردیم که در 
این قضّیه، توّســل عمومی خیلی چیز مهّمی اســت. و مخصوص این دعای هفتم صحیفه ی سّجادّیه که 
ع کنید و  خب عّده ی زیادی خواندند و عمل کردند نیست؛ دعاهای مختلف. دعا کنید، از خدا بخواهید، تضّر
طلب کنید از خدای متعال. بخصــوص جوان ها، بخصوص دل های پاک و صاف که مثــل آب زالل، بعضی از 

دلها روشنند؛ دعای اینها می تواند کامًال مستجاب بکند؛ »دعای نیم شبی رفع صد بال بکند« ان شاءاهلل.

)( به مناسبت شهادت امام محمدتقی
 در 29 ذی قعده 220 ق

توصیه های اخیر رهبر انقالب درباره ی مبارزه ی همگانی با ویروس کرونا:



Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              1۰۰۰1۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

اگر نفس را رها کنید شما را به 
هالکت می کشاند                

تمام فسادهایی که در 
عالم پیدا می شــود، از 
پیــدا  خودخواهــی 
می شود، از حب جاه، 
از حــب قــدرت، از حب 
مال، از امثال اینهاست 
و همه اش برمی گردد به حب نفس و این »ُبت« از 
همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکل 
تر است. تعقیب کنید که اگر نمی توانید به تمام معنا 
بشکنید ـ که می توانید ان شاءاهلل  ـ مشغول باشید 
به شکستن دست و پای یک همچو بتی. اگر رهایش 
کنید شما را به هالکت می کشاند... درجه به درجه 
پیش می برد تا آن جایی که دین انســان را از دست 
انســان می گیرد. این یک مسئلۀ طبیعی است که 

شغل شیطان هم همین است.           64/2/16

چـرا می گوییـم بنیـه ی کشـور قـوی اسـت؟ بـه 
خاطـر ظرفّیت هـای گسـترده ای کـه در کشـور 
وجـود دارد... بـه خاطـر همین ظرفّیت ها اسـت 
که در دوران سـخت ترین تحریم ها و فشـارهای 
زمینـه ی  در  کشـور  علیـه  کـه  همه جانبـه ای 
اقتصاد به وجـود می آید، کشـور توانسـته چند 
بیـاورد،  وجـود  بـه  دانش بنیـان  شـرکت  هـزار 
صدهـا طـرح زیربنایـی ایجـاد کنـد، در همیـن 
دوران تحریـم و بـا وجـوِد کاهـِش درآمـِد نفـت، 
کار بزرگـی مثل ایجاِد پاالیشـگاِه سـتاره ی خلیج 
فـارس را انجـام بدهـد؛ و کارهـای فـراوان کـه در 
زمینـه ی مسـائل نیـرو، آب و بـرق انجـام گرفتـه؛ 
افتتاح هـای فراوانـی دارد انجـام می گیـرد کـه 
شـما می بینید اینها را؛ اینهـا واقعی اسـت، اینها 
99/4/22 وجـود دارد، دارد کار انجام می گیـرد .

از برکات ماه ذی قعده استفاده کنید             
برکات ماه ذی قعده برکات فراوانی است. روز بیست وسّوم این ماه روز زیارتی مخصوص حضرت ثامن الحجج )( است؛ روز 

 94/6/18 بیست وپنجم این ماه روز دحواالرض است که روز با برکتی است؛ ...باید از اینها استفاده کرد.      

اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، 
باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. تالوت 
و حفــظ و انس بــا قرآن هــم به مــا در ایــن جهت کمک 
می کند، اگر درس گرفتن از قرآن نمی بود، این همه به 
ما توصیه نمی کردند که قرآن را تالوت کنیم. باید توجه 
داشته باشیم هدف این نیست که این امواج صوتی در 
فضا پراکنده بشود یا هدف این نیست که همچنانی که 
یک شعری را ممکن است با آهنگ خوشی کسی بخواند 
و ما لذت ببریــم...  اینها که هدف نیســت. همــه ی این 
مقدمات برای فهــم معارف قرآنی اســت. فهم معارف 
قرآنی هم درجاتــی دارد. اولش از همین تأمل در الفاظ 

قرآن و ترجمه ی قرآن به دست می آید.       89/5/21 

امــروز لشــکِر بی تعــداِد عظیــِم دشــمن بــه ســمت 
ــان  ــت جوان ــه ســمت عّف ایمــان و اعتقــادات مــردم و ب
ســرازیر می شــود. پایگاه هــاى اینترنتــِی فراوانــی وجود 
دارد کــه هدفشــان ایــن اســت. ...مــا بایــد خودمــان 
از ماهــا مجّهــز نیســتیم...  را مجّهــز کنیــم؛ خیلــی 
فضــاى مجــازى یــک عرصــه اى اســت کــه داراى منافــع 
بی شــمار و داراى مضــّرات بی شــمار اســت؛ می تــوان 
از آن حّداکثــر منافــع را ]کســب کــرد[؛ همــان کارى کــه 
آن دشــمن می کنــد، شــما ]هــم[ می توانیــد بکنیــد 
در جهــت عکــس؛ ]یعنــی [ مفاهیــم و معــارف اســالمی 
را پخــش کنیــد بــدون هیــچ مانعــی؛ کــه بعضی هــا 
از ایــن جوان هــاى مؤمــن از روحانــی و غیرروحانــی 
ــان در  ــد؛ ناگه ــام می دهن ــی را انج ــیار خوب ــاى بس کاره
ســطح دنیــا یــک مطلبــی را، یــک فکــر درســتی را منتشــر 

95/6/16 می کننــد و طــرف مقابــل می مانــد.

ما باید همت کنیم. ما باید مناسبات غلطی را که موجب 
عقب ماندگی ملت ها و از جمله ملت خود ما شده است، 
عوض کنیم و تغییــر دهیم. ما بایــد عقب ماندگی های 
گذشته را جبران کنیم. همه ی این ها نیاز دارد به همت، 
نیاز دارد به عــزم، نیــاز دارد به امیــد. اگر یــک ملتی امید 
خود به آینده را از دست داد، یا همت او در پیش رفتن به 

سمت هدف ها سست شد، این ملت عقب خواهد ماند؛ 
پیشــرفت نخواهد کرد؛ ســلطه گران عالم بر او مســلط 
خواهند شــد؛ عزت خــود را از دســت خواهــد داد. ملت 
ایران احتیــاج دارد به اینکــه این همت را مســتمرًا در کار 
خود حفظ کند... این امید را روزبه روز افزایش دهد؛ و این 

در کشور ما موجود است.  89/10/8

برای بهره گیری از قرآن باید با 
درس های آن آشنا شویم

همت کنید عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم

)( حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام رضا

کالم امام  

خانواده ایرانی  

مطالبه رهبری  

درس اخالق  

روایت پیشرفت  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

امروز برای حل مشکالت 
اقتصادی قدرت کافی داریم

باید خودمان را برای مقابله با 
دشمن در فضای مجازی مجهز کنیم

بروید به سراغ پدر و مادر شهدا...                 
از فرصــت باقیمانــده اســتفاده کنید بــرای گفتگو 
با پــدر و مادرهای شــهدا. خیلــی از پــدر و مادرها از 
دنیا رفته اند و این فرصت از دســت ما و شما گرفته 
شده که ما ببینیم خاستگاه این جوان چیست، در 
یک چنین فضایی نشو و نما کرده... عالوه بر اینکه 
می توانــد جزئّیاتــی از زندگی شــهید را هم بــرای ما 
روشــن کند. این هم یک فایده ی دیگر است، این را 
از دست ندهید... در درجه ی اّول بروید سراغ پدر و 
مادرهایی که هستند و همســران شهدا یا برادران 
و خواهران؛ آنهایی کــه برادر و خواهــر دارند. از آنها 
راجع به شــهید، راجع بــه ُخلقّیات شــهید، راجع به 
روحّیات شــهید بپرســید و اینهــا را در اختیار نســل 

جوان بگذارید.       95/7/5

به مناسبت روز زیارتی حضرت رضا )( و  روز  دحواالرض 


