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۲۶۸۲۶۸
شکسِت »تحریف«

شکسِت »تحریم« را به دنبال دارد

مسئله  روز  

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای اخیــرا بــا طــرح دوگانــه ی »خنثــی 
 کــردن تحریــم« و »رفــع تحریــم«، موضــوع اول را بــه دلیــل آنکــه 
ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــتند و خط ــّدم« دانس ــت »مق ــار ماس در اختی
تحریــم  کــردن  خنثــی  بــه  »عمــده  کردنــد:  تصریــح  کشــور 

 ۹۹/۹/۲۶ بیندیشــید.« 
ــرار  ــف ق ــی و تحری ــورِد کج فهم ــی  م ــوی برخ ــه از س ــئله ای ک مس
گرفــت. به همیــن مناســبت »خــط حــزب ا...« بخشــی از ســخنان 
ــاِن تحریــف« را بازخوانــی می کنــد: ــاره ی »جری ــر انقــاب درب رهب

بــه مــوازات تحریــم یــک جریــان تحریــف هــم هســت؛ در کنــارش 
یــک جریــان تحریــف هســت؛ تحریــف حقایــق، واژگــون نشــان 
واقعّیــات  چــه  مــا،  کشــور  واقعّیــات  چــه  واقعّیــات؛  دادن 
ــا  ــه آنه ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــم یک ــن ه ــا؛ ای ــور م ــا کش ــط ب مرتب
انجــام میدهنــد. هــدف از ایــن تحریــف دو چیــز اســت، دو کار 
را میخواهنــد انجــام بدهنــد: یکــی، ضربــه بــه روحیــه ی مــردم 
ــد  ــوری میخواهن ــه ج ــه چ ــم ک ــرض میکن ــن ع ــاال م ــه ح ــت ک اس
بــه روحیــه ی مــردم ضربــه بزننــد؛ یکــی ]هــم[ آدرس غلــط دادن 
بــرای رفــع مشــکل تحریــم اســت. ایــن تحریــف در ایــن زمینه هــا 
اســت و بــا ایــن دو هــدف دارد انجــام میگیــرد... آدرس غلــط 
ــر  ــد »اگ ــه میگوین ــت ک ــوری اس ــن ج ــان ای دادن، آدرس دادن ش
میخواهیــد تحریــم برطــرف بشــود، در مقابــل آمریــکا کوتــاه 
ــد در  ــاه بیایی ــد کوت ــه بای ــت ک ــن اس ــرف ای ــه ی ح ــد«؛ خاص بیایی
مقابــل آمریــکا، بایــد ایســتادگی نکنیــد... اگــر جریــان تحریــف 
شکســت بخــورد، جریــان تحریم قطعــا شکســت خواهد خــورد؛ 
ــان  ــی جری ــت؛ وقت ــا اس ــگ اراده ه ــه ی جن ــه، عرص ــه عرص ــرا ک زی
ــت ایــران همچنــان قــوی و 

ّ
تحریــف شکســت خــورد و اراده ی مل

مســتحکم باقــی مانــد، قطعــا بــر اراده ی دشــمن فائــق می آیــد 
و پیــروز خواهــد شــد.  ۹۹/5/10

نقد آری، نفی هرگز!

حزب ا... این است  

از جــوان چــه انتظــاری وجــود دارد؟ مــا از جــوان میخواهیــم راه 
را گــم نکنــد. نقــد، اشــکالی نــدارد؛ امــا نفــی، بزرگتریــن ظلــم بــه 

ایــن ملــت اســت. 
ــد.  ــان نقــد، نظــام اســامی را نفــی میکنن ــه زب بعضــی کســان ب
بعضــی کســان انتقــادی کــه بــر فــان مدیــر و مســؤول وارد 
اســت، انتقــاد بــه نظــام میداننــد. ایــن غیرمنصفانــه اســت. 
روشــهای  اساســی.  قانــون  ترکیــب  یعنــی  اســامی  نظــام 
اجرایــی و عملیاتــی ایــن نظــام، در خــود قانــون اساســی هســت 
امــام  بیانــات  و  ســیره  و  وصیت نامــه  در  واضــح  به طــور  و 

بزرگــوار وجــود دارد.
مهمتریــن وظیفــه ایــن اســت کــه از کمربنــد تأمینــِی بســیار 
مســتحکم ملــت ایــران کــه هوّیــت جمعــی مــا را بــه وجــود 
میــآورد - یعنــی نظــام اســامی - بــا همــه وجــود پاســداری 
کنیــم. جــوان، بــا هوشــیاری و حوصلــه و همــت جوانیــاش بایــد 
در محیــط کار و تحصیــل و مســؤولیتهای آینــده، همــه هّمتــش 
ایــن باشــد کــه از نظــام حراســت کنــد. تکمیــل و برطــرف کــردن 
عیــوب نظــام یــک حــرف اســت؛ مقابلــه و نفــی و همراهــی بــا 

برانــدازان نظــام حــرف دیگــری اســت.   ۸0/۸/1۲

خرداد ۱۳۸۸ ایراِن عصــر انقـاب اسامی شاهد  سخن
هفتـه

یکی از مهم ترین تجربیات مردم ساالری دینی 
خود بود. حضور حماسی نزدیک به چهل میلیون 
ایرانی پای صندوق های رأی و انتخاب گزینه ی مدنظر خود از 
بین کاندیداهایی با افکار و سایق مختلف، رویدادی بود که 
چند روز بعد حضرت آیت ا... خامنه ای درباره ی آن گفتند: 

۸۸/۳/۲۹ »چهل میلیون به خط انقاب رأی دادند.«
اما این همه ی ماجرا نبود.. دشمنان از این نمایِش قدرت 
و »رفراندوم چهل میلیونی به نفع نظام« عصبانی شده 
بودند: »در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی به نفع نظام 
جمهوری اسامی و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همین 
بود که دشمن را عصبانی کرد.« ۸۹/۷/۲۷ و »خواستند با 

فتنه اثر آن را از بین ببرند.«  ۸۹/۷/۲۷
قدرت طلباِن داخلی عامل این فتنه شدند: »وقتی در یک 
کشور فتنه گرانی پیدا میشوند که برای جاه طلبی خودشان، 
برای دست یافتن به قدرت، برای رسیدن به اهدافی که به 
صورت آرزو در وجود خودشان متراکم و انباشته کردند، 
حاضر میشوند به مصلحت یک کشور، به حقانیت یک راه 
پشت کنند و لگد بزنند؛ کاری میکنند که سردمداران غربی 
و دشمنان درجه ی یک ملت ایران به هیجان می آیند و سر 
شوق می آیند و از آنها حمایت میکنند.« ۸۹/۹/۴ و در نهایت 
»فتنه ای به وجود آمد، کارهائی شد، تاشهایی شد، آمریکا 
از فتنه گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی، 

۸۹/۳/1۴ منافقین، سلطنت طلبها دفاع کردند.«

کودتاى رنگی
دشمنان اهداف خطرناکی را دنبال می کردند: »طراحی 
کرده بودند... به گمان آنها بساط جمهوری اسامی بنا بود 
جمع شود؛ نه فقط حقیقت دین، حّتی شعارهای دینی هم 
باقی نماَند؛ برنامه این بود. طراحی این بود که اگر توانستند 
قاعده ی دولت را به شکل مطلوِب خودشان بچینند، که 

بعد از آن، راه حرکتشان روشن بود که چه کار میکردند؛ اگر 
هم قاعده ی حکومت و دولت طبق میل آنها چیده نشد و 
برایشان ممکن نشد، کشور را به آشوب بکشانند؛ با خیال 

کنند.« درست  را  اسامی  انقاب  کاریکاتور  خودشان 
۸۹/10/1۹ این توطئه با قانون شکنی و شورِش خیابانی 
اینگونه  سناریوی  شد.  دنبال  سران شان  و  فتنه گران 
شورش ها پیش از این هم توسط آمریکایی ها در نقاط 
دیگر دنیا عملیاتی شده بود: »هندسه ی کار دشمن، یک 
هندسه ی مشخصی بود. نظیر این کار را در جاهای دیگر 
هم کردند... ]اینکه[ منتظر یک فرصت انتخابات بشوند، 
بعد در آن فرصت انتخابات، اگر کسانی که مورد رضای آنها 
نیستند، بر سر کار آمدند، و آنهائی که آنها میخواهند، بر سر 
کار نیامدند، آن وقت با یک حرکت نمایشِی مردمی، اوضاع 
را برگردانند؛ با شعارهائی گروهی از مردم را توی صحنه 
بکشانند، با فشار در صحنه ی خیابانها، آن چیزی را که با 
قانون به دست آمده است، با خشونت دگرگون کنند.«
 ۸۹/1/1 در حقیقت »انقاب رنگی بود؛ درواقع کودتاى 

۹۴/10/1۹ ق.«
ّ

رنگی، یک کودتاى رنگی ناموف

غلبه بر توطئه ابطاِل انتخابات
اما از سوی دیگر ماجرا رهبر انقاب در مقام پاسداری از »رأی 
مردم« و »دفاع از انتخابات« وارد شدند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای در نماز جمعه ی ۲۹ خردادماه ۸۸، تردیدافکنان 
در انتخابات را اینگونه خطاب قرار دادند: »این تصور هم 
غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم 
فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور 
میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیات 
۸۸/۳/۲۹ و در مقابل  آنها بروند. نه، این هم غلط است.«
توطئه ی »ابطاِل انتخابات« ایستادند: »صریحا گفتم فشار 
می آورند که باید انتخابات را ابطال کنید، من زیر بار ابطال 

 ۹۶/10/۶ انتخابات نخواهم رفت.«

مردم بساط فتنه گران را جمع کردند
ضلع دیگــر حادثــه امــا مــردم بودنــد. دشــمن می خواســت 
ــه »جنــگ  ــِی شــدیِد اجتماعــی کشــور را ب ــا ایجــاد دوقطب ب
داخلــی« بکشــاند: »میخواســتند مــردم را تقســیم کنند به 
یــک گــروه اقلیــت، بــه یــک گــروه اکثریــت... اینهــا را در مقابــل 
هــم قــرار بدهنــد... و بــا ایجــاد اغتشــاش، جنــگ را در داخــل 
 ۸۹/1/1 کشــور مغلوبه کنند، جنگ داخلــی راه بیندازنــد.«
امــا »ملــت هوشــیاری بــه خــرج داد. شــما دیدیــد در روز 
انتخابــات، مــردم بــه دو گــروه ســیزده چهــارده میلیونــی، و 
ــد از  ــا بع ــدند؛ ام ــیم ش ــی تقس ــج میلیون ــار پن ــت و چه بیس
ــم  ــا ه ــروه ب ــن دو گ ــد، همی ــدان بلن ــه چن ــی ن ــت مدت گذش
یکــی شــدند و در مقابــل شورشــگران و اغتشاشــگران و 

۸۹/1/1 خرابــکاران ایســتادند.«
بود،  دی«   ۹ »حماسه ی  بصیرت  و  بیداری  این  قله ی 
را علیه توهین کندگان  آنجا که مردم، خروشی انقابی 
به مقدسات اسامی و فتنه گراِن علیه نظام اسامی به 
نمایش گذاشتند: »بمجرد اینکه مردم احساس کردند 
است،  نظام  به  متوجه  است،  شده  شروع  که  حرکتی 
متوجه به انقاب است، متوجه به شخص خاص و دولت 
خاصی نیست، آن حرکت عظیم را از خود نشان دادند... 
همه آمدند. حادثه ی نهم دی یک حادثه ی عجیبی است؛ 
در   ۹0/5/1۶ به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود.«
واقع »به برکت یاد حسین بن علی سیدالشهداء )سام 
اهَّلل علیه( مردم در صحنه آمدند و بساط فتنه گران را جمع 
ت در عرصه ی فضای 

ّ
و »حضور مل  ۸۹/10/۸ کردند.«

عمومی و در کف خیابانها توانست یک توطئه ی ریشه دار و 
مهم را از بین ببرد.« ۹۸/10/11 در این میان نقش جوانان 
بسیار ُپررنگ و اثرگذار بود: »نهم دى را همین جوانها، 
همین نسل سّوم انقاب به راه انداختند؛ آن حادثه ى 
۹۳/10/1۷ و اینگونه »روز نهم  عظیم را به وجود آوردند.«

۸۸/10/1۹ دِی هم در تاریخ ماند.«

دست قدرت خدا
ماهیـت ایـن حرکـِت عظیـم مردمـی »احسـاس وظیفـه ی 
برآمـده از ایمـان دینـی« بـود: »۹ دی یـک نمونـه ای بـود از 
همـان خصوصیتـی کـه در خـود انقـاب وجـود داشـت؛ 
یعنی مـردم احسـاس وظیفـه ی دینـی کردنـد و دنبـال این 
 ۹0/۹/۲1 وظیفه، عمل صالِح خودشـان را انجام دادند.«
بـرای فهم صحیـح این حماسـه باید توجه داشـت کـه »این 
حرکـِت ایمانـی اسـت، ایـن حرکـِت قلبـی اسـت؛ ایـن چیـزی 
اسـت کـه انگیـزه ی خدائـی در آن وجـود دارد؛ دسـت قدرت 
خداسـت، دسـت اراده ی الهی اسـت؛ این چیزها دسـت من 
و امثـال من نیسـت. دلهـا دسـت خداسـت. اراده هـا مقهور 
اراده ی پـروردگار اسـت. وقتـی حرکـت خدائـی شـد، بـرای 
خـدا شـد، اخـاص در کار بـود، خـدای متعـال اینجـور دفاع 
۸۸/11/1۹ و »هرچه انسـان در اطراف این قضایا  میکند.«
فکـر میکنـد، دسـت خـدای متعـال را، دسـت قـدرت را، روح 
والیـت را، روح حسـین بـن علـی )علیـه الّسـام( را می   بینـد. 
ایـن کارهـا کارهائـی نیسـت کـه بـا اراده    ی امثـال مـا انجـام 

بگیـرد؛ ایـن کار خداسـت، ایـن دسـت قـدرت الهی اسـت.«
۸۸/10/1۹

انقالِب ماندگار
نکته ی مهم اینکه در پِس این درس و عبرت تاریخی باید 
این مهم را عمیقا درک کنیم که: »انقاب اسامی یک 
حقیقت است، برخاسته ی از یک سنت الهی است؛ این را 
نمیشود از بین برد، این را نمیشود متزلزل کرد. تا وقتی که 
آحاد مردم ایمان دارند، عاقه دارند، عشق دارند، اقدام 
میکنند، بدانند اگر همه ی قدرتهای عالم هم دست به 
دست بدهند، نخواهند توانست به این انقاب و به این 

نظام و به این ملت صدمه ای وارد کنند.« ۸۸/10/۲۹

   پیامک:                                                                                  ۱000۱0۲۸ 
   دورنگار: 0۲۱-66۹77۳۲۸

Gap.im/KhatteHezbollah                                         :گپ    

Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       
ار   تـبـاط بـا 

خط حزب ا...                                

جـامـــعـه  نـشــریـه 

مـؤمــن و انـقــالبــی
eitaa.com/khattehezbollah      :ایتا   

             ble.im/khattehezbollah                                                             :بله   

ــذاب  ــی و ج ــره ی نوران ــت. چه ــی اس ــر ایران ــلمان و ه ــر مس ــی ه ــی و اخاق ــه ی وجدان ــدا وظیف ــدان راه خ ــر مجاه ــم در براب ــروز تعظی ام
شــهیدان واالمقــام، الگــوی همــه ی جوانانــی اســت کــه هویــت اســامی و ایرانــی خــود را ارج می نهنــد و ســلطه ی سیاســی و فرهنگــی و 

ــد.   1 ۸1/۷/۴ ــرای خــود میدانن ــر ب ــزرگ و تحمل ناپذی ــی ب ــگان را ذلت اقتصــادی بیگان

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

مزار: قطعه 5۳ بهشت زهرا)س(، شهر تهرانتاریخ شهادت:۳0 دی ماه 1۳۹0 شهادت: منطقه دمشق سوریه توسط عناصر تکفیری

شهید هفته  

یکــی از موضوعــات مطــرح شــده از ســوی رهبــر انقــالب در جلســه ی 
شــدن  رایــگان  »پیشــنهاِد  اقتصــادی  هماهنگــی  شــورای عالی 

مصــرف آب و گاز بــرای چند دهــک اقتصــادی جامعــه« بــود . در ادامه 
ایــن بخــش از بیانــات حضــرت آیــت ا... خامنــه ای را می خوانیــد:

       یکــی از پیشــنهادهایی کــه شــده و کامــًا عملّیاتــی اســت و همیــن 
امــروز شــما میتوانیــد اقــدام بکنیــد، ایــن اســت کــه بگوییــد حجمــی 
از مصــرف آب و گاز مّجانــی اســت؛ مثــل اینکــه بــرق را مّجانــی کردیــد، 

گفته بشــود فــان حجــم از مصــرف آب و گاز هــم مّجانــی؛ یک حجمی 
ــک،  ــه ده ــن س ــه ای ــد ک ــرض کنی ــت ف ــن اس ــد. ممک ــّخص کنی را مش
چهــار دهــک، پنــج دهــک را شــامل بشــود؛ خــب ایــن از صنــدوق دولت 
هــم کــم نمیکنــد، یعنــی آقــای دژپســند هــم ناراحــت نباشــند از اینکــه 

۹۹/۹/۴ درآمــد خزانــه کــم  شــود، نــه.

راهکاری که رهبر انقالب به دولت دادند:

حذف هزینه آب و گاز برای دهک های پایین  

گزیده دیدار  

آقــای  مرحــوم  انقــاب  صدیــق  یــاور 
ســیدعلی اکبــر پــرورش رحمت ا... علیــه 
]بــود[  اثرگــذاری  و  محتــرم  چهــره ی 
برکــت  بــا  عمــر  اعظــم  بخــش  کــه 
خــود را در خدمــت اســام و ارزشــهای 
لهجــه ی  و  گذرانیــد،   دیــن  متعالــی 
صــادق و دل بــا اخــاص و ُخلــق نیــک 
را بــه ترویــج و تحکیــم انقــاب و نظــام 
اســامی گماشــت؛ تاشــهای مبارزاتــی در 
دوران طاغــوت را بــه خدمــات ارزنــده و 
مســئولیتهای ســنگین خــود در قــوه ی 
مجریــه و قــوه ی مقّننــه و شــورای عالــی 
اســامی  جمهــوری  دوران  در  دفــاع 
ــور  ــه کش ــوان ب ــه ی ت ــا هم ــد داد و ب پیون
و ملــت خــود خدمــت کــرد،  و ســامت 
و راحــت خــود را بــر ســِر انجــام وظیفــه 

۹۲/10/۶ نهــاد.   

ششم دی ماه سالگرد
 درگذشت مرحوم پرورش؛

یاور صدیق انقالب

دیدار آقای سیدعلی اکبر پرورش  با رهبر انقالب

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

کفــار ســختگیر، ســخت، اشــّداء... در همــه حــال بایــد در مقابــل 
ــود... نقطــه              ی مقابــل: »رحمــاء بینهــم«؛  دشــمن سرســخت ب
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 
ــراض  ــخصی، اغ ــد ش ــود. مقاص ــت میش ــان راح ــپریم، برایم بس
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.  ۸۸/5/۳1
1( سوره فتح، آیه۲۹

»مهربانی با یکدیگر« دستور قرآن است

به رسم آیه ها  

لذتهــای زندگــی بــرای همــه ی انســانها مطــرح اســت؛ اینهــا 
انســان  اســت؛  مســتقیم  صــراط  در  انســان  لغزشــگاه های 
کــه مــا خیــال کنیــم  این طــور نیســت  بایــد مراقــب باشــد. 
بعضی هــا لــذت - لــذت پــول، لــذت قــدرت، لــذت شــهوات، لــذت 
ــد، بعضــی دیگــر  ــازی، لــذت وجهــه و عنــوان - را می فهمن رفیق ب
نمی فهمنــد. ایــن لــذات بــرای انســانها مطــرح اســت و همین هــا 
وســیله ی امتحــان ماســت. مــا بایــد مســیری را طــی کنیــم؛ خطــی 
را بــر اســاس عقیــده و ایمــان ترســیم کردیــم کــه بایــد از ایــن خــط 
به ســامت عبــور کنیــم؛ بایــد مراقــب باشــیم کــه در ایــن خــط 
ســیر، لغزشــگاه ها پــای مــا را نلغزانــد؛ مــا را از مســیرمان منحــرف 
نکنــد و مــا را کــه در دل و احســاس طرفــدار حقیــم، در عمــل 

مقابــل حــق قــرار ندهــد.   ۸۳/5/۲5

وسیله های امتحان ما...

درس اخالق  

شــما ]بانــوان[ اگــر بچــه ی خودتــان را در خانــه 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 نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد؛ نــه پــدرش، 
و نــه بــه طریــق اولــی دیگــران؛ فقــط کار مــادر اســت. ایــن کارهــا، 
کار مــادر اســت؛ امــا آن شــغلی کــه شــما بیــرون داریــد، اگــر 
شــما نکردیــد، ده نفــر دیگــر آنجــا ایســتاده اند و آن کار را انجــام 
خواهنــد داد. بنابرایــن اولویــت بــا ایــن کاری اســت کــه بدیــل 

نــدارد؛ تعّیــن بــا ایــن اســت  ۹0/10/1۴

این فقط کار مادر است!

خانواده ایرانی  

سوال: گرفتن چه مقدار سود در فروش کاال مجاز است؟
جـواب:  سـود گرفتـن تـا وقتـی کـه بـه حـّد اجحـاف نرسـیده و بـر 
خـاف 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.

ُحکِم گرفتن سود در فروش کاال

احکام  

۵ تیرمـاه 60 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 به عملکرِد ضدقرآنی سـازمان منافقیـن، مواضع نظـام را 
تشـریح کردنـد. در ادامـه بخشـی از ایـن سـخنان را می خوانیـم:
حکومـت اسـامی آن حکومتـی اسـت کـه مـردم را بـه فکـر کردن 
دعـوت میکنـد و هدایـت ذهـن مـردم را بـه عهـده میگیـرد. مردم 
را سـرگرم هواهـا و هوسـها و سـخنان بی ارتبـاط بـه سیاسـت و 
زندگـی مشـغول نمیکنـد؛ ثانیـا در جامعـه ی اسـامی مـردم در 
مقابل کسـانی قـرار میگیرند کـه آنهـا میخواهنـد مردم نشـنوند 
صدای هادیهـا و منادیها را. دشـمن با یک انقـاب عظیم مردمی 
و ضد شـرق و غـرب روبه رو شـده... چگونـه مـردم را از ایـن انقاب 
دلسـرد بکند؟ امروز شیوه ی دشـمن این اسـت که نگذارد مردم 
دربـاره ی حوادثـی کـه در ایران و نسـبت بـه اسـام در حـال انجام 
شـدن اسـت فکـر کننـد... مـا از مـردم میخواهیـم بشـنوند و فکر 
کننـد، ایـن چیـزی اسـت کـه اسـام از مـردم میخواهـد. دشـمن 
از مـردم میخواهـد کـه بـه سـخن افـراد دلسـوز و هدایـت کننـده 

گـوش ندهنـد و دربـاره ی آن فکـر نکننـد.  ۶0/۴/5

برنامه دشمن برای دلسرد کردن مردم از انقالب

خطبه های انقالب  

تدبیـــِر الهــی

کالم امام  

انســان می فهمــد کــه خــدای تبــارک و تعالــی عنایــت دارد بــه ایــن 
ملــت بــا شــهادت. همان طــوری کــه عنایــت بــه اســام داشــت و 
بــا شــهادت بــزرگان مــا، اســام را بــزرگ کــرد، حــاال هــم همین طــور 
اســت کــه خــدای تبــارک و تعالــی عنایــت بــه ایــن کشــور دارد و بــا 
دســت دشــمنها، ایــن اســام و ایــن کشــور را دارد حفــظ می کنــد 
ــوا  ــان را رس ــا، خودش ــود آنه ــت خ ــه دس ــا، ب ــود آنه ــت خ ــه دس ب
می کنــد و آن راهــی کــه آنهــا پیش گرفتــه بودنــد کــه مــا را منحرف 
کننــد و ببرنــد آن طــرف، بــا دســت خودشــان، راه خــراب شــد. ایــن 
ــت  ــم. خداس ــم بکنی ــر نمی  توانی ــا تدبی ــه م ــت ک ــی اس از چیزهای
کــه اینطــور تدبیرهــا را می  کنــد و مــا دلمــان بســته اســت بــه یــک 

مبــدأی کــه همــۀ چیزهــا در دســت اوســت. ۶0/۶/1۷

نگاهی به ابعاِد حمــاسه 
9 دی و غلبه ملت ایران بر 
دشمنان و فتنه گران؛

دستدست
قدرِتقدرِت
خــــدخــــد  اا

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

ــروز پیــــ شهـــــــیِد 
         اهِل معنوّیت و اخالص          

اهــل معنوّیــت و اخــاص و آخرت جویــی بــود؛ واقعــا 
ــود، و  ــاص ب ــل اخ ــا و اه ــل معن ــا اه ــود، واقع ــوی ب معن

۹۹/۹/۲۶ اهــل تظاهــر نبــود.

                    ۱                   

         به شّدت انقالبی          

در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود، لکــن 
ــود... ذوب در  ــود. انقــاب و انقابیگــری خــّط قرمــِز قطعــِی او ب ــی ب بشــّدت انقاب
ــاب،  ــه انق ــد ب ــّدت پایبن ــود... بش ــز او ب ــّط قرم ــری خ ــود، انقابیگ ــاب ب انق

پایبنــد بــه خــّط مبــارک و نورانــِی امــام راحــل )رضــوان ا... 
۹۸/10/1۸ ــود. ــه( ب علی

                    ۲                 

         شجاع و با تدبیر          

ــر  ــا تدبی ــم ب ــود، ه ــجاع ب ــم ش ــلیمانی، ه ــهید س ش
ــل  ــر و عق ــا تدبی ــد اّم ــجاعت دارن ــا ش ــود. بعضی ه ب

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 مــا هــم دل و جگــر داشــت هــم بــا تدبیــر بــود.
 ۹۸/10/1۸ حــاج قاســم صــد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بــود؛ ایــن 

بــار اّول نبــود، ولــی در راه خــدا، در راه انجــام وظیفــه، در راه 
۹۸/10/1۳ جهــاد فی ســبیل ا... پــروا نداشــت.

                    ۳             

         ُپرکار          

در  کنیــد  فــرض  ســاعت  بیســت وچهار 
ــاعت  ــوزده س ــده، ن ــور گذران ــان کش ف

کار کــرده! بــا ایــن، بــا آن، بنشــین، 
مجــاب کــن، اســتدالل کــن، حــرف 

ــه یــک  ــرای اینکــه او را ب ــزن. چــرا؟ ب ب
نتیجــه ی مطلــوب برســاند... حــاج 

قاســم ایــن جــوری بــود. ۹۸/10/1۳

                    ۴               

         فداکار و نوع دوست          

ــداکاری  ــه ی ف ــی روحی از طرف
و نوع دوســتی داشــت، یعنــی 
ــت 

ّ
ــت و آن مل

ّ
برایــش ایــن مل

و ماننــد اینهــا ]مطــرح[ نبود. 
واقعــا  بــود،  نوع دوســت 
ــه  ــرای هم ــداکاری ب ــت ف حال

۹۹/۹/۲۶ داشــت. 

                    5               

         اهِل درایت       

ایــن  بــود...  تیزهوشــی  و  درایــت  دارای 
بظاهــر  جریــاِن  یــک  بــروز  مســئله ی 
مذهبــِی متمایــل بــه یکــی از فرقه هــا 
مّدتهــا  ایشــان  را  مقاومــت  علیــه   و 
ــی  ــد از مّدت ــرد... بع ــی ک ــل پیش بین قب
داعــش بــه وجــود آمــد. آدم بادرایتــی 
بــود، آدم باهوشــی بــود. در ادا ره ی اموری 
کــه بــا کشــورها ارتبــاط داشــت و او در آنهــا 
ــت  ــل و درای ــال عق ــا کم ــود، ب ــل ب دخی
رفتــار میکــرد.  ۹۹/۹/۲۶

                    ۶               

         مراقِب حدود شرعی               

عرصــه ی  بــر  ط 
ّ
مســل جنــگاوِر  فرمانــده  یــک  هــم 

نظامــی بــود، هــم در عیــن حــال بشــّدت مراقــب 
حــدود شــرعی بــود. در میــدان جنــگ، گاهــی افــراد 
حــدود الهــی را فرامــوش میکننــد، میگوینــد وقــت ایــن 
ــد  ــه نبای ــی ک ــود. آنجای ــب ب ــه، او مراق ــت؛ او ن ــا نیس حرفه
ــرد؛ مراقــب بــود  ســاح بــه کار بــرود، ســاح بــه کار نمیُب
کــه بــه کســی تعــّدی نشــود، ظلــم نشــود. ۹۸/10/1۸

                    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  انقابــی  و  خــودش 
خــودش را در او متبلــور دیــد... فقــط انقابی هــا 
نبودنــد کــه او را تکریــم کردنــد ... چــرا؟ بــه خاطــر 
همیــن: تبلــور ارزشــهای فرهنگــی ایرانــی و ایــران 

ــت. ۹۹/۹/۲۶ ــاارزش اس ــی ب ــن خیل ــود؛ ای ب

                    ۹               

         تربیت یافته مکتب امام)ره(         

سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی نمونـه ی برجسـته ای از تربیت شـدگان اسـام و مکتـب امام 
خمینـی)ره( بـود. او همـه ی عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا گذرانیـد.  ۹۸/10/1۳

                      ۷             

         عاشِق شهادت         

او آرزو داشـت؛ بـرای شهیدشـدن گریـه میکـرد؛ 
خب خیلـی از رفقایش هـم رفتـه بودنـد و داغدار 
رفقایـش هـم بـود اّمـا در خـودش هـم شـوق به 
شـهادت جوری بـود کـه اشـک او را جـاری میکرد؛ 
بـه آرزوی خـودش رسـید.  ۹۸/10/1۳

                    ۱0           

        شهیِد پیروز       
شــهید ســلیمانی بــه هــر دو ُحســنیین رســید؛ هــم پیــروز شــد 
-چنــد ســال اســت کــه در منطقــه، پیــروز میــدان شــهید 
ســلیمانی اســت، مغلوب میدان، آمریــکا و عوامــل آمریکایند؛ 
ــهادت  ــه ش ــم ب ــت- ه ــور اس ــن  ج ــه ای ــن منطق ــه ی ای در هم
رســید؛ یعنــی خــدای متعــال ِکلَتــا الُحســَنَیین را بــه ایــن 

شــهید عزیــز داد. ۹۸/11/۲۹

                    ۱۱           

          قهرماِن شکست استکبار     

را  شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار 
شکست داد، هم با شهادتش شکست داد... همه ی 
دنیا قبول کردند که آمریکا در عراق و سوریه -بخصوص 
در عراق- به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار 
سلیمانی بود. پس از شهادت هم دشمنان را شکست 
داد. این تشییعی که در ایران و عراق شد... ژنرال های 

جنگ نرم استکبار را متحّیر کرد.  ۹۹/۹/۲۶

                    ۱۲           

گزیده بیانات  

عکس نوشت  


