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ت ایران« ۲۶۷۲۶۷
ّ
پایان سختی ها با  »پیروزی مل

برش دیدار  

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی »آینده انقالب 
اسالمی و حرکت ملت ایران« :

ت عزیزمان میخواهم توصیه بکنم 
ّ
به مسئولین کشور و مل

سعی کنند قوی بشوند... در اقتصاد قوی بشوید، هم در علم 
قوی بشوید، هم در فّناوری باید قوی بشوید، هم در دفاع 
نظامی باید قوی بشوید؛ باید قوی بشوید. تا قوی نشوید، 
دشمنها به شما طمع خواهند کرد... ثانیًا به دشمن اعتماد 
آمریکای  این توصیه ی قطعی من است... دیدید که  نکنید؛ 
ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. ]البّته[ این فقط مال 
ترامپ نیست که حاال مثًال فرض کنید چون ترامپ رفت، بگویند 
ت ایران 

ّ
تمام شد؛ نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با مل

بدی کرد و سه کشور اروپایی هم همین جور... توصیه ی سّوم: 
ی را حفظ کنید... مسئولین کشور مراقب باشند که 

ّ
اّتحاد مل

این اّتحاد را زیاد کنند. سه قّوه با همدیگر کار کنند و هم افزایی 
کنند؛ مخصوصًا رؤسای سه قّوه... خب، مذاکره. اختالفاتی 
وجود دارد، یا ممکن است وجود داشته باشد؛ با مذاکره این 
اختالفات را حل کنید. مگر شما نمیگویید با دنیا مذاکره کنیم؛ 
خیلی خب، چطور با دنیا میشود مذاکره کرد، با عنصر داخلی 
نمیشود مذاکره کرد؟ خب بروید مذاکره کنید، حل کنید. بعضی 
از حرفهایی که آدم این روزها می شنود، حرفهای اختالف افکنی 
است، حرفهای وحدت آفرین نیست. مطلب چهارم و آخر؛ من 
قبًال هم گفته ام، حاال هم تکرار میکنم: رفع تحریم دست دشمن 
است، و خنثی  کردن تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟ ما 
که نمیتوانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم 
کند اّما خودمان میتوانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس 

این مقّدم است.  ۹۹/۹/۲۶

به دشمن »پیاِم قدرت« بدهید

حزب ا... این است  

اگر دشمن در ما وحدت را مشاهده کند، در ما احساِس قدرت را 
ببیند -که ما احساس قدرت میکنیم- در ما عزم راسخ را ببیند، 
ت ایران و جوانهای 

ّ
عقب می نشیند. دشمن اگر ببیند که مل

مؤمن ایرانی احساس حضور میکنند، احساس وظیفه میکنند 
و قدرتمندانه در وسط ِمیدانند، عقب نشینی خواهد کرد؛ اّما 
اگر احساس کنند که ضعف هست... تشویق میشوند به اینکه 
شّدت عمل خودشان را زیاد کنند. این را همه توّجه داشته 
باشند، هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم و بخصوص جوانان 
عزیز، ما بایستی به دشمن پیام قدرت بدهیم، نه پیام ضعف؛ در 
حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگی ما، دشمن باید احساس 
کند با یک مجموعه ی مقتدر مواجه و روبه رو است.     ۹7/7/1۲

ُحکم  خرید و فروش سهام در بورس 

ایران و خارج از کشور

احکام  

سوال: خرید و فروش سهام  در بورس جمهوری اسالمی ایران یا 
خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب:  به طلور کلی فعالیت در بلورس جمهوری اسلالمی ایران با 
رعایت قوانیلن مربوطله، اشلکال نلدارد و در  بورس هلای  خلارج از 
ایلران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شلرعی باشلد  
)مثال ربوی نباشد، سلهام شلرکت های دارای فعالیت حرام مانند 

شلراب و خوک نباشلد(، اشلکال ندارد.

از این موضوع رنج می برم... سخن
هفتـه

این جمالت رهبر انقالب را با دقت بخوانید:
»یکی از راههای فریب و اغواگری، تحریف تاریخ 
است که امروز متأسفانه این کار به وفور صورت میگیرد... 
من از این که میبینم جوانان ما از این قضایا بی اّطالعند، 
رنج میبرم.« ۸۰/۸/۲۰ »یکی از چیزهایی که بنده نگران 
آن هستم، این است که این نسل جواِن بالنده ی ما که 
بحمداهلل، هم آگاه و با بصیرت است، هم دارای انگیزه 
انقالبی  است،  میدان  وسط  است،  به کار  آماده  است، 
بزرگ  عبرتهای  این  را،  مهم  حوادث  این  بتدریج  است، 

دوران معاصر را از یاد ببرد.«  ۹4/۶/1۸ 
مهم  نگرانِی  یک  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  عبارات  این 
تاریخ  از  ناآگاهی  می دهد:  قرار  ما  پیش روی  را  ایشان 
و درس و عبرت های آن. رهبر انقالب یکی از مهم ترین 
نیازهای حرکت انقالبِی صحیح و عمیق را کسِب »آگاهی 
ایشان  این دغدغه ی  اما  تاریخی« می دانند.  و بصیرت 
از کجا نشأت گرفته و ضرورت این مسئله چیست؟ برای 
آیت اهلل  حضرت  تاریخی،  بصیرت  این  به  دست یابی 
»جوانان  برای  خصوصا  را  راهکارهایی  چه  خامنه ای 

انقالبی« مطرح کرده اند؟

شرح حال ما، در صحنه ای دیگر
در نگاه رهبر انقالب فهِم تاریخی از موضوعات و پدیده ها 
یک امر ُبنیادین و کلیدی است: »ما درباره هر پدیده ای که 
سخن میگوییم و قضاوت میکنیم، باید به تاریخ آن پدیده 
نگاه کنیم.«  7۵/۲/1۳ چراکه فهم تاریخی »درس ها 
و عبرت ها« را در اختیارمان قرار می دهد: »میخواهیم 
از راه شناختن تاریخ خود، گذشته ی خود و برجستگان 
این تاریخ، خود را درست بشناسیم؛ امروزمان را درست 
بفهمیم و راه فردامان را تشخیص بدهیم و باز کنیم... 
گذشته برای ما یک وسیله و آئینه ای است؛ مایه ی عبرتی 

است تا راه آینده مان را هموار کنیم.«  ۸7/۲/1۹
با این نگاه »تاریخ یعنی شرح حال ما، در صحنه ای دیگر... 
تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی همینهایی که امروز این جا 
هستیم. پس، اگر ما شرِح تاریخ را میگوییم، هر کداممان 
ببینیم در کدام قسمِت داستان قرار  باید نگاه کنیم و 
گرفته ایم. بعد ببینیم کسی که مثل ما در این قسمت 
قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خورد؟ 

مواظب باشیم آن طور عمل نکنیم.«  7۵/۳/۲۰
اگر با نگاِه درس آموزی و عبرت گیری از تاریخ به سراغ آن 
نیز دست می یابیم:  به فهم جبهه بندی ها  آنگاه  برویم 
»از تاریخ بسیار درسها میشود آموخت و بسیار تجربه ها 
میشود به دست آورد... روشهای زندگی عوض میشود؛ 
اما پایه های اصلی زندگی بشر و جبهه بندیهای اصلی بشر، 

تغییری پیدا نمیکند.« 7۹/۲/1
چنین نگاهی در منظومه ی فکری رهبر انقالب ریشه در یک 
ق است، ما را  »آموزه ی قرآنی« دارد: »قرآن که صادق مصِدّ

به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت میکند.« 7۵/۳/۲۰

چند پیشنهاد کاربردی برای مطالعات تاریخی
1- مطالعه »تاریِخ دویست سال اخیر ایران«

بسیار مهم است که »جوان مومن انقالبی« بداند امروز در 
چه نقطه ای از تاریخ ایستاده است و ُکنش و واکنش های 
او در کدام چارچوِب کالن معنا می یابد: »تا ندانیم چگونه 
بوده ایم، نخواهیم دانست که امروز چه در اختیار داریم.« 
انقالب اسالمی پدیده ای برخوردار از یک   7۳/۳/11  
عقبه ی تاریخی است. فهم این ُعمق تاریخی به خصوص 
با این نگاه، حضرت  برای جوانان انقالبی واجب است. 
آیت اهلل خامنه ای بر مطالعه ی تاریخ »دویست سال اخیر 
ایران« تأکید ویژه ای دارند: »من همه دغدغه ام این است 
که جوان انقالبی امروز، نداند مابعد از چه دورانی، امروز 
در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه 

این صدوپنجاه، دویست سال اخیر - از دوران اواسط 
قاجار به این طرف؛ از دوران جنگهای ایران و روس به این 

 71/۵/۲1 طرف - را بخوانید.« 
مطالعه ی  به  را  جوانان  مشخص  به صورت  ایشان 
»نهضت مشروطیت« و »تاریخ دوران پهلوی« توصیه 
اّطالع  کشورش  تاریخ  از  باید  امروز  »نسل  کرده اند: 
داشته باشد؛ بخصوص از زمان مشروطیت به این طرف 
را بداند... باید بدانید که کشور شما در چه موقعیتی قرار 
داشته و دارد. شما باید بخصوص تاریخ رژیم گذشته را بدانید. 
نسل امروز ما درست نمیداند که انقالب اسالمی چگونه 
است...  کرده  خالص  رژیم  آن  چنگال  از  را  کشور  این 
شما باید تاریخ کودتای رضاخان در اسفند 1299، بعد 
شدن  جانشین  بعد   ،1303 در  سلطنت  به  رسیدنش 

محمدرضا را بدانید.«  7۹/1۲/۲۲ 
توصیه ی کلیدی ایشان به جوانان این است که »تجربه ی 
انقالب را، یعنی عینیت این نظریه را در طول این سالها 

بدانید؛ تاریخ انقالب را بدانید.«  ۹۲/۳/۶

۲- مطالعه »تاریِخ انقالب های دنیا«
در کنار این موارد، مطالعه ی »تاریخ انقالب های دنیا« 
انقالب اسالمی  با  انقالب ها  این  تطبیقی  مقایسه ی  و 
یکی دیگر از توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای است: 
دیگر  انقالبهای  از  اصًال  ما،  جوانان  اغلب  »متأّسفانه، 
خبر ندارند. من گاهی از این بابت، واقعًا غّصه میخورم. 
اصًال نمیدانند انقالب سوسیالیستی شوروی سابق که 
بزرگترین انقالب زمان معاصر تا قبل از انقالب اسالمی بود 
و این همه هیاهو در دنیا داشت، در مقایسه با انقالب ما، 

از چه ظواهر ناخوشایندی برخوردار بود.«  7۳/4/۲۲

۳- مطالعه »تاریِخ استعمار و نفوذ«
مطالعه ی تاریِخ استعمار، نفوذ و دخالت های قدرت های 
مستکبر نیز یکی دیگر از توصیه های کلیدی رهبر انقالب 
اینکه  نه  بخوانید...  را  استعمار  دوره ی  »تاریخ  است: 
]غربی ها[ فقط آدمها را بُکشند؛ در دور نگهداشتن ملتهای 
تحت استعماِر خودشان از عرصه ی پیشرفت و امکان 
پیشرفت در همه ی زمینه ها هم تالش زیادی کردند.«
مشخص  به صورت  زمینه  این  در  ایشان   ۹۰/۵/1۹  
»مطالعه ی اسناد النه ی جاسوسی« را پیشنهاد کرده اند: 
»من نمی دانم شما جوان ها این کتاب های اسناد النه ی 
جاسوسی را خوانده اید، می خوانید یا نه؛ خواندنی است، 

۸7/۸/۸ خواندنی است.«
البته نکته ی بسیار مهم در مطالعه ی تاریخ این است 
که باید تاریخ را از مجراِی منابع مطمئن و سالم و صحیح 
خواند؛ چراکه جریانات منحرف و آنان که با اصِل حرکت 
دینی و انقالبی در این کشور دشمنی داشته اند نیز در 

عرصه ی تاریخ نگاری بسیار فعال بوده و هستند.

جوانان انقالبی و »تشخیِص وظیفه«
کالم آخر اینکه اگر چنانچه به چنین بصیرتی دست پیدا 
کنیم نقش و وظیفه ی خود نسبت به مسائل و رخدادها 
امروز  مثال،  به عنوان  کرد.  خواهیم  درک  کامال  نیز  را 
یکی از مسائل جدی کشور »عدم اعتماد به دشمن« 
است. موضوعی که رهبر انقالب در دیدار اخیر خطاب به 
مسئولین کشور به آن اشاره کردند: »به دشمن اعتماد 
نکنید... دشمنی ها را از یاد نبرید. دشمنی کردند. دیدید 
که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد.«  
و  کسب  را  تاریخی  بصیرت  این  چنانچه  اگر   ۹۹/۹/۲۶
نهادینه کنیم آنگاه با به کارگیری »درس ها و عبرت ها« و 
»تجربیات تاریخی« صحیح ترین برخورد و بهترین انتخاب 
و تصمیم  گیری را در پدیده ها و مسائل خواهیم داشت و 

خطاها تکرار نمی شوند.

شلللهید، چیلللز عظیلللم و حقیقلللت شلللگفت آوری اسلللت. ملللا چلللون بللله مشلللاهده شلللهدا علللادت کرده ایلللم و گذشلللتها و ایثارهلللا و عظمتهلللا و 
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عظملللت خورشلللید و آفتلللاب کللله از شلللّدت ظهلللور، بلللرای کسلللانی کللله دائلللم در آفتابنلللد، مخفلللی میمانلللد.   7۶/۲/17

مثل عظمت خورشید
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم رضا حاجی زاده
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شهید هفته  

»خط حزب ا...«اهمیت بصیرت تاریخِی»خط حزب ا...«اهمیت بصیرت تاریخِی
جوانان انقالبی را در بیانات رهبر انقالب بررسـی می کندجوانان انقالبی را در بیانات رهبر انقالب بررسـی می کند

بخوبخو  اا  نیدنید یخ   یخر تاتا  ر

جنایت گرِی صهیونیستی پشتیبــانِی آمریکــایــــی

ایلن دوللت جعللی جنایتلکار صهیونیسلتی کله غاصلب فلسلطین اسلت، ده هلا سلال 
اسلت که ملورد حمایت آمریلکا اسلت؛ ملردم را میُکشلد، خانه هلا را خلراب میکند، ظللم میکنلد، جوانها 
را، زنهلا را، مردهلا را، کلودکان را بله زنلدان و حبلس میکشلاند؛ بله بیلروت حملله کردند، صبلرا و شلتیال را 
نابلود کردند، چه، چله؛ همه ملورد حمایت آمریکا اسلت. اینها در سلیاهه ی اعملال آمریکا ثبت اسلت. 
۹۲/11/۲۸  آیا کشلتن زن و کلودک و جوان و خلراب کردن خانه های ِگلی فلسلطینیان با بوللدوزر، دفاع 
از خلود اسلت؟!... ]صهیونیسلتها[ پشتشلان بله حمایتهای بی منطلق امریلکا گرم اسلت، للذا این همه 
جنایلت می کننلد. بنابرایلن امریلکا در همله ی جنایاتلی کله املروز در فلسلطین اّتفلاق می افتلد، شلریک 

جلرم اسلت.  ۸1/1/1۶

4

منطقه ی غرب آسیا در چند دهه ی گذشته شاهد جنایات و اقدامات تروریستِی گوناگونی از طرف رژیم غاصب صهیونیستی و دولت آمریکا بوده است. نمونه  ی 
اخیر این جنایت گری ها تروِر ناجوانمردانه ی دانشمند برجسته ی هسته ای و دفاعی ایران اسالمی »شهید فخری زاده« بود.

»خط حزب ا...« در اطالع نگاشت زیر برخی مصادیق »تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل« در این منطقه را براساس بیانات رهبر انقالب مرور کرده است:

شتــار و جنایت 
ُ
اشغـــال، ک

فلسللطین[  ]کشللور  بللزرگ  غصللب 
کلله در آغللاز بللا کشللتارهای جمعللِی مللردم بی دفللاع 
در شللهرها و روسللتاها و رانللدن مللردم از خانلله و 
کاشللانه ی خللود بلله کشللورهای هم مللرز همللراه بللود، 
در طللول بیللش از شللش دهلله همچنللان بللا همیللن 
جنایتهللا اداملله یافتلله اسللت و امللروز هللم اداملله 
غاصللب  رژیللم  نظامللی  و  سیاسللی  سللران  دارد... 
صهیونیسللت، در ایللن مللدت از هیللچ جنایتللی پرهیللز 
نکرده انللد؛ از کشللتار مللردم و ویللران کللردن خانه هللا 
ع آنللان و دسللتگیری و شللکنجه ی مللردان و  و مللزار
زنللان و حّتللی کللودکان آنللان، تللا تحقیللر و توهیللن بلله 

کرامللت ایللن ملللت.  ۹1/۶/۹

۱

نگاهی گذرا به سیاهه جنایاِت دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در غرب آسیا؛

یســــمِ دولـتــــی ور یـستـــــی تــر ور دولــِت تــر

حافظه ی تاریخی ملت های منطقه ی ما 
هرگز فراموش نخواهد کرد که دولت های استعمارگر 
و فراری دادن ملت  برای غصب فلسطین  چگونه 
گروه های  خود،  کاشانه ی  و  خانه  از  آن  مظلوم 
تروریستی جّراری مانند آژانس بین المللی صهیونیزم 
و بیش از ده گروه مشابه دیگر را سازماندهی کردند 
و فاجعه ی دیریاسین و نظائر آن را پدید آوردند. رژیم 
صهیونیستی از آغاز پیدایش خود تا امروز نیز علنًا 
به رفتارهای تروریستی در درون و بیرون فلسطین 
ادامه داده و بیشرمانه آنها را اعالم هم کرده است.   

۹۰/4/۳

2
 تاریخچه  تروریسم دولتِی اسرائیل

دولتی  تروریسم  از  پشتیبانی  در  غرب[  دوگانه ی  ]برخورد 
از  بیش  فلسطین  ستمدیده ی  مردم  میشود.  دیده  ]هم[  اسرائیل 
شصت سال است که بدترین نوع تروریسم را تجربه میکنند... امروزه چه 
رژیم  شهرک سازی های  با  قساوت  شّدت  نظر  از  میتوان  را  خشونتی  نوع 
ر 

ّ
صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز به طور جّدی و مؤث

 
ّ

مورد سرزنش مّتحدان پرنفوذ خود و یا الاقل نهادهای بظاهر مستقل
بین المللی قرار گیرد، هر روز خانه ی فلسطینیان را ویران و باغها و مزارعشان 
را نابود میکند، بی آنکه حّتی فرصت انتقال اسباب زندگی یا مجال جمع آوری 

محصول کشاورزی را به آنان بدهد ؟ ۹4/۹/۸

۳
شهرک سازی هاِی تروریستی

گزیده بیانات  

تربیِت تروریست ها و کمک به آنها

حضلرات سیاسلتمداران صلادق و راسلتگوی آمریلکا)!( ]مقاوملت لبنلان[ را میگوینلد 
تروریسلت و ایلران را به خاطلر حمایلت از اینهلا میگوینلد مدافلع تروریسلم! مدافلع تروریسلم، شلما 
هسلتید. شلما هسلتید که داعلش راه می اندازید، شلما هسلتید کله تروریسلت تربیت میکنید، شلما 
هسلتید کله صهیونیسلت های خبیلث و تروریسلت را زیلر بلال خودتلان نگله میداریلد، شلما مدافلع 
تروریسلت ]هسلتید[؛ شلما بایلد محاکمله بشلوید به عنلوان حمایلت و کملک بله تروریسلت. همیلن 
مسلئله در ملورد یملن هسلت، در ملورد بحریلن هسلت، در ملورد کشلورهای دیگلر ]هلم [ هسلت.  

۹4/4/۲7

۵

از حمله به جشن عروسی تا تروِر دانشمندان هسته ای

رفتارهای  از  باالبلندی  سیاهه ی  اخیر،  دهه ی  چند  در  امریکا  متحده ی  ایاالت  رژیم 
تروریستی و نیز پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریست های سازمان یافته در کشورهای این منطقه 
]غرب آسیا[ پدید آورده است. حمالت مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین به خانوارهای بی دفاع 
در روستاها و مناطق محروم در افغانستان و پاکستان که بارها جشن عروسی آنها را به عزا مبّدل 
کرده است، جنایات بلک واتر در عراق و کشتار شهروندان و نخبگان عراقی، کمک به گروه های 
بمب گذار در ایران و عراق و پاکستان، ترور دانشمندان هسته ای در ایران با همکاری موساد، 
سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران در خلیج فارس و کشتن حدود سیصد کودک و مرد 

و زن مسافر و... گوشه هایی از این سیاهه ی ننگین و فراموش نشدنی است.  ۹۰/4/۳

۶

منطِق آمریکایی
دولت غاصب صهیونیستی رسمًا تصویب کرد که باید عناصری از فلسطینیها ترور شوند 
- حّتی اسم ترور را آوردند - ترور هم کردند؛ ماشین شان را منفجر کردند و افراد متعّددی 
را کشتند؛ اما هیچکدام از اینها مصداق تروریسم نیست؛ ولی مردم فلسطین که برای دفاع از سرزمین و 
استنقاذ حّقِ پامال شده خودشان قیام میکنند... تروریستند! منطق آمریکاییها این است. این منطِق 
غلطی است و دنیا آن را قبول نمیکند... ما دولت امریکا را در مبارزه با تروریسم، صادق نمیدانیم. آنها 

صداقت ندارند و راست نمیگویند؛ اهداف دیگری دارند.  ۸۰/7/4

۷

زینب کبری )سالم ا... علیها( ناگهان در مقابل یک تکلیِف بزرِگ آنی و خطرناک قرار 
گرفت که آن عبارت بود از رفتن به سمت کربال. همه چیز تحت الّشعاع این قضیه 
قرار گرفت... در حالی که زینب کبری )سالم ا... علیها(، رهبر این حرکت هم نبود. اما 
رهبر آن حرکت از او خواست و او هم بی قید و شرط، اطاعت کرد: تصمیم گرفت، 
به راه افتاد، و همه چیز -حّتی خانواده - را رها کرد. عجیب این است! حضرت 
زینب، خانه و شوهر و زندگی و همه چیز را برای انجام این تکلیف بزرگ و فداکارانه 
که حیات اسالم به آن وابسته بود و بایستی انجام می گرفت، رها کرد. این ها، آن 

شاخص های برجسته اند.  74/7/1۲

به مناسبِت سالروز والدت حضرت زینب )س( ؛

همه چیز فداِی انجام تکلیف

برای حفظ سالمتی در جامعه، اهمیت پرستاری در طراز اول قرار دارد؛ یعنی اگر بهترین پزشکان و جراحان کار خودشان 
را با بیمار به بهترین وجه انجام دهند، اما از آن بیمار پرستاری نشود، به طور غالب، کار آن پزشک یا جراِح عالیقدر بی فایده 
خواهد بود. نقش پرستاری و بیمارداری در حفظ سالمت و بازگشت سالمت بیمار، نقش درجه ی اول است؛ معادل 
است با نقش یک پزشک ماهر. بسیاری از این نکته غفلت دارند؛ لذا آن وزن و ارزشی که باید برای پرستار در نظر گرفته 

شود، از ذهن آنها مغفول می ماند و به آن توجه نمی کنند.  ۸۳/4/۳

به مناسبت روز پرستار:

نقش درجه اول پرستاران 

دیدار با پرستاران و کارکنان بیمارستان بقیة اهلل )عج(                           |                     ۶ اردیبهشت 1۳۶۵

شخصیت  

گفتمان اصلی دولت اسالمی خدمت ]به خلق[ است؛ اصًال فلسفه ی وجود ما جز 
این نیست؛ ما آمده ایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما را از این وظیفه 
غافل کند. البّته ما هر کداممان دلبستگیهایی داریم، سلیقه هایی داریم؛ در زمینه ی 
سیاسی، در زمینه ی مسائل اجتماعی، دوستیهایی داریم، دشمنیهایی داریم، 
اینها همه حاشیه است؛ متن عبارت است از خدمت؛ نباید بگذاریم این حواشی بر 
روی این متن اثر بگذارد. و یک نکته ای که در این زمینه ی خدمت هست، این است 
که وقت محدود است... دّوم اینکه در زمینه ی خدمت، کار را باید جهادی کرد... کار 
جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمانها را فراموش 

نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است.  ۹۲/۶/۶

گفتماِن اصلی دولِت اسالمی

دولت جوان انقالبی  

عکس نوشت  

بللرای تأمیللن آینللده احتیللاج داریللم بلله صبللر و ثبللات؛ بایسللتی 
نا فللی 

َ
نللا ُذنوَبنللا َو ِإسللراف

َ
َنللا اغِفللر ل گاممللان را محکللم کنیللم؛ َرّبَ

قداَمنللا؛)1(... صبللر و ثبللات قللدم الزم اسللت؛ کلله 
َ
للت أ ّبِ

َ
مِرنللا َو ث

َ
أ

البّتلله مللردم هللم خوشللبختانه مللردم صبللوری هسللتند؛ مللا ایللن 
را تجربلله کرده ایللم، میدانیللم کلله بلله خاطللر ایمللان مذهبللی ای 
کلله دارنللد، بلله خاطللر اعتمللادی کلله بلله نظللام و کشللور و جمهوری 
اسللالمی دارنللد، ثبللات مللردم انصافللًا ثبللات خوبللی اسللت؛ 
مسللئولین هللم بایللد بللا کار جهللادی، صبللر و ثبللات خودشللان 
را نشللان بدهنللد؛ یعنللی کار جهللادی بلله نظللر مللن بسللیار الزم 
اسللت؛ تردیللد، نگرانللی، آیللا میشللود، آیللا نمیشللود، بکنیللم، 

نکنیللم، اینهللا خیلللی مضللر اسللت.  ۹۹/۵/1۰     
1( سوره آل عمران، آیه 147

برای تأمین آینده احتیاج به صبر و ثبات  قدم داریم

به رسم آیه ها  

فضللای جامعلله را فضللای بللرادری، مهربانللی، حسللن ظللن قللرار 
بدهیللم. مللن هیللچ موافللق نیسللتم بللا اینکلله فضللای جامعلله را 
فضللای سللوءظن و فضللای بدگمانللی قللرار بدهیللم. ایللن عللادات 
را از خودمللان بایللد دور کنیللم. اینکلله متأسللفانه بللاب شللده کلله 
روزناملله و رسللانه و دسللتگاه                های گوناگللون ارتباطللی - کلله 
امللروز روزبلله                روز هللم بیشللتر و گسللترده                تر و پیچیده                تللر میشللود 
- روشللی را در پیللش گرفته                انللد بللرای متهللم کللردن یکدیگللر، ایللن 
چیللز خوبللی نیسللت؛ ایللن چیللز خوبللی نیسللت، دل مللا را تاریللک 
میکنللد، فضللای زندگللی مللا را ظلمانللی میکنللد. هیللچ منافللات 
نللدارد کلله گنهللکار تللاوان گنللاه خللودش را ببینللد، امللا فضللا، 
فضللای اشللاعه                ی گنللاه نباشللد؛ تهمللت زدن، دیگللران را متهللم 
کللردن بلله شللایعات، بلله خیللاالت... دسللتگاه                های اجرائللی بایللد 
مجللرم را تعقیللب کننللد، دسللتگاه                های قضائللی بایللد مجللرم را 
محکللوم و مجللازات کننللد؛ بللا همللان روشللی کلله ثابللت میشللود و 
در قوانیللن اسللالمی و قوانیللن عرفللی مللا هسللت و هیللچ هللم در 
ایللن زمینلله نبایللد کوتللاه بیاینللد؛ امللا مجللازات مجللرم کلله از طللرق 
قانونللی جللرم او ثابللت شللده اسللت، غیللر از ایللن اسللت کلله بلله 
گمللان، بلله خیللال، بلله تهمللت، یکللی را متهللم کنیللم، بدنللام کنیللم، 

تللوی جامعلله دهللن بلله دهللن بگردانیللم.   ۸۸/۶/۲۹

لمانی می کند
ُ

»اتهام زنی«فضای زندگی را ظ

درس اخالق  

17 مللرداد ۵9 حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای در نمللاز جمعلله ی 
تهللران از جمللله دربللاره ی موضللوِع »قللدس و مواضللع جمهللوری 
اسللالمی نسللبت بلله مسللئله ی فلسللطین« صحبللت کردنللد. در 

اداملله بخشللی از ایللن سللخنان را می خوانیللم:
آینللده ى فلسللطین و قللدس چگونلله اسللت؟ مللن دراین بللاره بلله 
للت ایللران بدانللد همچنانللی 

ّ
شللما مقللدارى آگاهللی بدهللم تللا مل

کلله یللک طلسللم شکسللت ناپذیر را در ایللن منطقلله شکسللت، 
یعنللی حکومللت جّبللار و غاصللب پهلللوى را توانسللت در منطقلله 
شکسللت بدهللد، همچنیللن ایللن طلسللم دّوم را کلله به صللورت 
یللک قللدرت افسللانه اى درآمللده اسللت، انقللالب مللا خواهللد 
شکسللت و از بیللن خواهللد بللرد. ایللن را بایللد مللا از وعللده ى خللدا 
بیاموزیللم... هللر اّمتللی کلله بللا َصللالح، بللا سللالح حللّق و حقیقللت 
و عدالت طلبللی حاضللر شللود راه طبیعللی سللّنتهاى تاریللخ را 
تللی که فسللاد 

ّ
بپیمایللد، خللدا بلله او کمللک خواهللد کللرد، اّمللا هللر مل

کنللد، بللر مسللتضعفین طغیللان کنللد، ارزشللهاى انسللانی را ندیده 
للت محکللوم بلله فنللا و نابللودى اسللت.  ۵۹/۵/17

ّ
بگیللرد، آن مل

بازخوانی خطبه های  نماز جمعه  حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

طلسم اسرائیل خواهد شکست...

خطبه های انقالب  

مسللأله ى احساسللات جنسللی در میللان جوانللان یللک دغدغلله 
اسللت کلله تشللکیل زودهنللگام خانللواده می توانللد ایللن دغدغلله 
را برطللرف کنللد. مللن دربللاره ى ازدواج جوانللان اعتقللادم ایللن 
اسللت کلله اگللر از تشللریفات و زیاده رویهللاى مربللوط بلله ازدواج 
- کلله متأسللفانه امللروز در میللان مللردم مللا بلله آن دامللن زده 
می شللود - اجتنللاب شللود، جوانللان می تواننللد در هنللگام نیللاز 
جوانللی خللود ازدواج کننللد. سللن  جوانللی، سللنی اسللت کلله بللراى 
تشللکیل خانللواده بسللیار مناسللب اسللت. متأسللفانه تقلیللد 
کورکورانلله از فرهنللگ غربللی، از دوران گذشللته بعضللا ایللن 
عللادت غلللط را در میللان خانواده هللاى ایرانللی بلله وجللود آورده 
اسللت کلله فکللر می کننللد بایللد سللن  ازدواج بلله تأخیللر بیفتللد 
و دیرهنللگام ازدواج کننللد؛ در حالللی کلله در اسللالم این طللور 

نیسللت.  7۹/۸/۲۶

از آغاِز جوانی...

خانواده ایرانی  

از »تاریِخ مشروطه« عبرت بگیرید

کالم امام  

تاریللخ یللک درس عبللرت اسللت بللرای مللا. 
شللما وقتللی کلله تاریللخ مشللروطیت را 
بخوانیللد می بینیللد کلله در مشللروطه بعد 
از اینکلله ابتللدا پیللش رفللت، دسللت هایی 
آمللد و تمللام مللردم ایللران را بلله دو طبقه تقسللیم بنللدی کللرد... یک 
دسللته بللر ضللد مشللروطه صحبللت می کردنللد، یللک دسللته بللر ضد 
اسللتبداد... و ایللن یللک نقشلله ای بللود کلله نقشلله هللم تأثیللر کللرد و 
نگذاشللت کلله مشللروطه بلله آن طللوری کلله علمللاء بللزرگ طرحللش 
را ریختلله بودنللد، عملللی بشللود... مللا بایللد از ایللن تاریللخ عبللرت 
بگیریللم کلله مبللادا... خللدای نخواسللته آن امللری کلله در مشللروطه 

اتفللاق افتللاد در ایللران اتفللاق بیفتللد. ۶۲/7/1۲


