
جنایِت تحریم
مروری بر مواضع جمهوری اسالمی  درخصوص مسئله تحریم؛

از مســائل کشــور طــی چنــد  یکــی  سخن
و هفتـه اســت  بــوده  تحریــم  اخیــر  ســال 

توافــق برجــام  هــم اساســا بــرای حــل 
آن بــود . رهبــر انقــاب بــرای عبــور  
کشــور از ایــن مانــع همــواره تذکــرات و توصیــه 
بــه بدعهــدی هــای  هایــی داشــتند و نســبت 
تحریــم  نکــردن  برطــرف  مشــخصا  و  دشــمن 
انــد. داده  هشــدار  آمریــکا  دولــت   توســط 
آیــت اهلل  نظــر نیــز حضــرت  اظهــار  تازه تریــن  در 
ــدی  ــا تأکی ــم ه ــدن تحری ــده ش ــر برچی ــه ای ب خامن

ویژه ای داشتند.

خدعه آمریکایی
یکــی از هشــدار هــای ایشــان در قبــال اســتراتژی 
دشــمن چنــد مــاه پیــش از امضــای برجــام بــود: 
»اینکــه آمریکایی هــا تکــرار میکننــد که"مــا قــرارداد 
بــا ایــران میبندیــم، بعــد نــگاه میکنیــم ببینیــم اگــر 
بــه قــرارداد عمــل کردنــد تحریمهــا را برمیداریــم" 
ایــن حــرف حــرف غلــط و غیــر قابــل قبولــی اســت... 
رفــع تحریمهــا جــزو موضوعــات مذاکــره اســت، نــه 
نتیجــه ی مذاکــرات... ایــن یــک خدعــه ی آمریکایــی 
نــگاه  میبندیــم،  قــرارداد  میگوینــد  کــه  اســت 
ــم!  ــا را برمیداری ــد تحریمه ــا، بع ــه رفتاره ــم ب میکنی

این جــوری نیســت.«    ۹۴/۱/۱
در  برجــام  توافقنامــه،  امضــای  از  پــس  امــا 
مســیر پرچالــش خــود بــا نقــض عهــد مکــرر از 
ــکا  ــوص آمری ــه خص ــد ب ــورهای متعه ــوی کش س
هــا،  دیپلمــات  تعبیــر  بــه  کــه  شــد؛  مواجهــه 
نقــض روح و جســم برجــام بــود. در آن مقطــع 
رهبــر انقــاب ضمــن یــادآوری تجربه هــای بــه 
ــه  ــز ب ــش رو نی ــیر پی ــه مس ــبت ب ــده، نس ــت آم دس
اّول  روز  از  مســئولین هشــدار دادنــد: »بنــده 
بارهــا و بارهــا گفتــم بــه آمریــکا اعتمــاد نکنیــد!...  
ادامه در صفحه ۳

سخن هفته

شهادت بانوی دوعالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا  � تسلیت باد
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مرد باید قدردان باشد

خانواده ایرانی     |     4   خطبه های انقالب      |     3  دولت جوان انقالبی      |     4 

خانواده ی شـهیدان و ایثارگـران از نظر تأثیـر و ارزش رفتـار و حرکت، فقط با خود شـهدا قابل مقایسـه هسـتند. ارزش آن مـادران و پدران، 
آن همسـران و فرزنـدان و بازمانـدگان کـه حرمـت خـون شهیدشـان را حفظ کردنـد و خودشـان با صبرشـان، با گذشتشـان مظهـر دیگری 

شـدند از فداکاری در پیشـبرد اهداف انقـاب، این اسـت کـه یکـی از مؤثرتریـن و نقش آفرین ترین عناصـر کشـورند.   86/2/27

مزار: جاویداالثرتاریخ شهادت: 2۳ دی ماه ۱۳۹۴

ارزش رفتار خانواده شهدا فقط با خود شهدا قابل مقایسه است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم  علی آقا عبداللهی

شهید هفته  

شهادت: منطقه خان طومان سوریه توسط عناصر تکفیری

نگاهی به شـخصیت، سبک زندگی و مجاهدت های
 حضرت فاطمه زهرا � در بیانات رهبرانقالب اسـالمی

م معنا ــا ــر به تم هب یک ر
۲

حزب ا... این است   |    ۴ 

مبانی معرفتی خود را تقویت کنید

جوانگرایی به معنای کنارگذاشتن باتجربه ها نیست دوستی با دیکتاتورها، عاقبِت دموکراسی بدون معنویت



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

گزیده بیانات

نگاهی به شخصیت، سبک زندگی و مجاهدت های
 حضرت فاطمه زهرا ؟س؟ در بیانات رهبرانقالب

 به تمام معنا
ِ
یک رهبر

۱                     ُبعد معنوی و معرفتی

       برابِر مرتبه انبیا
فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیها ســرور همــه زنــان عالــم اســت؛ 
بانویــی کــه در ســنین کــم و در عمــر کوتــاه، بــه مقامــات 
ــر  ــه براب ــد ک ــه ای برس ــه مرتب ــی و ب ــی و معرفت ــوی و علم معن
مرتبــه انبیــا و اولیاســت. در واقع فاطمــه زهرا فجر درخشــانی 
اســت کــه از گریبــان او، خورشــید امامــت و والیــت و نبــّوت 
درخشــیده اســت؛ آســمان بلند و رفیعی اســت کــه در آغوش 
76/7/۳0 آن، ســتاره های فــروزان والیــت قــرار گرفتــه اســت.

       همپایه امیرالمؤمنین )علیه السالم(
ــت  ــی اس ــا کس ــام اهلل علیه ــرا س ــه ی زه فاطم

کــه رســول اکــرم بــه امیرالمؤمنیــن )علیهــم  
 ... َعلــّیُ »یــا  فرمــود:  الّســام( 
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ــی در روز قیامت،  الَجّنة«. یعن
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 

مــردان مؤمــن را و فاطمــه ی زهــرا 
ســام اهلل علیهــا، زنــان مؤمــن را بــه 
راهنمایــی میکننــد.  الهــی  بهشــت 
همســنگ  و  همپایــه  و  ِعــدل  او، 
الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 

68/۱0/26 اســت.

فرشتگان با او حرف می زدند...
در  علیهــا  اهلل  ســام  زهــرا  فاطمــه ی 

ســنین جوانــی، از لحــاظ مقــام معنــوی بــه 
جایی میرســد کــه بنابــر آنچه کــه در بعضــی از 

روایــات اســت، فرشــتگان بــا او ســخن میگوینــد 
و حقایــق را بــه او ارایــه میدهنــد. محّدثــه اســت؛ 

ــد و  ــث میکنن ــا او حدی ــتگان ب ــه فرش ــت ک ــی اس ــی کس یعن
68/۱0/26 حــرف میزننــد.   

3                      ُبعد اجتماعی و سیاسی

       تحمل سختی ها در مسیِر جهاد
شــخصیت زهــرای اطهــر، در ابعاد سیاســی 
و اجتماعــی و جهــادی، شــخصیت ممتاز و 
برجسته یی اســت؛ به طوری که همه ی زنان 
مبــارز و انقابی و برجســته و سیاســِی عالم 
می تواننــد از زندگی کوتــاه و ُپرمغــز او درس 
د شد و تمام 

ّ
بگیرند. زنی که در بیت انقاب متول

دوران کودکی را در آغوش پــدری گذراند که در حال 
یک مبارزه ی عظیم جهانِی فراموش نشدنی بود... و بعد 
هم که به مدینه هجــرت کرد، همســر مردی شــد که تمام 

68/۱0/26 زندگیش جهاد فی سبیل اهلل بود.

       یک رهبِر به تمام معنا
فاطمــه ی زهــرا )ســام اهلل علیها( در نقــش یــک رهبر 
واقعی ]اســت[؛ همان طور که امام بزرگوار فرمودند 
که اگر فاطمــه ی زهرا مرد بود، پیغمبر میشــد. ]این[ 
خیلی حــرف عجیبی اســت، خیلی حرف بزرگی اســت 
و جز از زبان کســی مثل امام بزرگوار کــه هم عالم بود، 
هم فقیه بــود، هم عــارف بود، انســان این حــرف را 
نمیتواند بشنود؛ اّما ایشان گفته است این حرف 
را. ]فاطمه  ی زهرا[ این اســت؛ یعنی یک رهبر به 
تمام معنا، مثل یک پیغمبــر، مثل یک هدایتگر 
عموم بشــر؛ در این حــّد و در این انــدازه زهرای 

اطهر، دختر جوان، ظاهر میشود.    ۹5/۱2/2۹

       جهاد در راه دفاع از امامت و والیت
اگــر موقعّیــت مدینــه ی بعــد از رحلــت 
پیغمبر برای ما روشــن بشــود آن وقت 
میفهمیــم فاطمــه ی زهــرا چــه حرکت 
عظیمی را انجام داده اســت. از همه ی 
اصحاب پیغمبر، ]فقط[ ده نفــر، دوازده 
نفر در مســجد حاضر شــدند بلند شوند از 
امیرالمؤمنین و از حّق آن بزرگوار دفاع کنند... در 
این شرایط، دختر پیغمبر می آید در مسجد و آن 
خطبه ی غــّراء را ارائه میکند. یــا آن خطبه ای که 
ایشــان خطاب به زنان مدینه در بســتر بیماری 
بیان کرد. اینهــا ابعاد معنوی نیســت، با همین 
نگاه معمولی عقایی میشود اینها را فهمید، اّما 
این قدر باعظمت است که قابل اندازه گیری نیست؛ 

یعنی قابل مقایســه ی بــا هیچ فــداکاری  دیگری نیســت.
۹5/۱2/2۹

ُبعد زندگی خانوادگی                     ۲

       الگوی خانه داری و شوهرداری
شــما ببینید شــوهرداری فاطمه زهرا ؟س؟چگونــه بود. 
در طول ده ســالی کــه پیامبــر در مدینه حضور داشــت، 
حدود ُنه ســالش حضرت زهرا و حضــرت امیرالمؤمنین 
؟امهع؟ بــا همدیگــر زن و شــوهر بودنــد. در ایــن ُنه ســال، 
جنگهای کوچک و بزرگی ذکر کرده اند که در اغلب آنها هم 
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ بوده اســت... انســان چقــدر روحیه 
قوی میخواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز 

کند؛ دل او را از وسوسه اهل و عیال و گرفتاریهای زندگی 
خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ بچه ها را به آن خوبی که او 

77/2/7 تربیت کرده، تربیت کند.

      مهریه و جهیزیه ساده
در دوران پــس از هجــرت، در آغــاز ســنین تکلیــف، وقتــی 
فاطمه زهرا ؟س؟، با علی بن  ابی طالب ؟ع؟، ازدواج می کند، 
آن مهریه و آن جهیزیه اوســت؛ که همه شاید می دانید که 
با چه سادگی و وضع فقیرانه ای، دختر اّول شخص دنیای 

7۱/۹/25 اسام، ازدواج خود را برگزار می کند.

       خشنودی از انتخاِب الهی
دختــــِر رهبــــِر بــــا عظمــــت اســــام و حاکــــم مقتــــدر 
ــن  ــ ــتگار دارد؛ در بی ــ ــه خواس ــ ــن هم ــ ــت؛ ای ــ ــان اس ــ زم
ایــــن خواســــتگارها، پولــــدار هســــت، شــــخصیت دار 
ــی را  ــ ــه، عل ــ ــن هم ــ ــن ای ــ ــدا از بی ــ ــا خ ــ ــت. ام ــ ــم هس ــ ه
ــــه  ــــرای فاطمــــه انتخــــاب کــــرده بــــود و فاطمــــه هــــم ب ب
انتخــــاب الهــــی راضــــی و از آن خشــــنود بــــود. بعــــد، 
علیه الّصاةوالّســــام  امیرالمؤمنیــــن  بــــا  چنــــان 
زندگــــی کــــرد کــــه آن حضــــرت بــــا همــــه وجــــود از او 

 7۳/۹/۳ راضــــی بــــود.   
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مــا مردم ســاالری را نــه جــدا و بیگانــه از معنویــت و دیــن، بلکــه 
توانســته ایم کامــًا برخاســته از دیــن و معنویــت در کشــورمان 
از  بعضــی  و  دولتهــا  کــه  کشــورهایی  امــروز  کنیــم.  مســتقر 
نماینــدگان مجالسشــان از دمکراســی و آزادی انتخابــات دم 
میزننــد، دمکراسیشــان بیگانــه از معنویــت بــوده اســت. در 
نتیجــه هرجــا الزم شــده و توانســته اند در همــان دمکراســیها 
ــب کرده انــد... بعــد هــم بــا 

ّ
ــب کننــد، برخــاف رأی مــردم تقل

ّ
تقل

اّدعــای دمکراســی، بــه دیکتاتورتریــن دیکتاتورهــای دنیــا دســت 
دوســتی و رفاقــت و برادرخواندگــی دادنــد! بــه دیکتاتورهــای 
دنیــا و کودتاهــای نظامــی نــگاه کنیــد! همــه اینهــا رفیقهــای 
و  دمکراســی  طرفــداران  و  دنیــا  دمکراتهــای  همیــن  نزدیــک 
مردم ســاالریاند. وقتــی دمکراســی بــا معنویــت و حقیقــت و دیــن 
همــراه نباشــد، این طــوری میشــود.  بیانــات در خطبه هــای نمــاز 

تهــران 82/۱۱/2۴ جمعــه 

دوستی با دیکتاتورها
عاقبِت دموکراسی بدون معنویت

خطبه های انقالب  

اگـر زندگـی بخواهـد عزتمندانـه باشـد، انسـانهاى داراى ِخـَرد و 
تدبیـر، مشـکات را به خاطـر رسـیدن بـه عـزت و شـرف و کرامـت 
انسـانی و تقرب الی اهلل تحمـل میکنند؛ انسـانهایی کـه بی ِخَردند 
همیـن مشـکات در زندگـی آنهـا هسـت، آنهـا را بـا ذلـت تحمـل 
میکنند، به جـاى اینکه والیت الهـی را قبول کنند، والیت شـیاطین 
ُهـم ِعـزًا، 

َ
 ِلَیکونـوا ل

ً
را قبـول میکننـد: َواَتَخـُذوا ِمـن ُدوِن اهلَلِ َءاِلَهـة

یِهـم ِضـدًا؛)۱( فرمولـی کـه 
َ
َکا َسـَیکُفروَن ِبِعباَدِتِهـم َو َیکونـوَن َعل

انسـانهاى بی ِخـَرد، دسـتگاه هاى بی ِخـَرد، انسـانهاى غافـل در 
دنیا انتخاب میکننـد و اتخاذ میکنند، این جـور در قرآن کریم رسـوا 
شده اسـت... بـه والیـت شـیاطین، بـه والیـت دشـمنان اسـام و 
دشـمنان بشـریت متمسـک میشـوند براى اینکه براى خودشـان 
عزت درسـت کنند، و ایـن عزت بـه دسـت آنهـا نمی آیـد.   ۹۳/۳/6

۱( سوره مریم، آیه8۱

عزت با قبول والیِت شیاطین به دست 
نمی آید

به رسم آیه ها   

اسـت. همـه  انسـان  اسـام همـه چیـز مقّدمـه خودسـازی  در 
فرائـض، احـکام، تکالیـف، واجبـات، اجتنـاب از گناهـان و نوافـل و 
مسـتحّبات و احکام اجتماعی و فردی، همه و همه مقّدمه حیات 
طّیبـه اسـت؛ مقدمـه زنـده شـدن انسـان بـا روح انسـانی اسـت؛ 
مقدمه عروج انسـان از عالم بهیمّیـت و حیوانّیت و توّحش اسـت. 
اگر بشـر تحِت تربیـت الهی قـرار گیـرد، ایـن حیات طّیبـه در نفـس او 
بـه وجـود خواهـد آمـد و محیـط را هـم طّیـب و طاهـر خواهـد کـرد 
و اگـر ایـن تربیـت الهـی نباشـد و عـزم و اراده ای را کـه انسـان بـرای 
پیمـودن راه خـدا بـا آن، احتیـاج دارد از دسـت بدهـد و خـود را در 
دسـت هواهـا و هوسـهای بشـری رهـا کنـد، در حـّد حیوانّیـت باقی 
خواهد ماند و حیوانـی خطرناک تـر از حیوانهای دیگر خواهد شـد.  

77/۱0/28  

همه احکام الهی
مقدمه خودسازی انسان است

درس اخالق  

سخن هفته

ادامه از صفحه یک
تضمین هـای  ببندیـد،  قـرارداد  می خواهیـد  اگـر 
الزم را فراهـم بکنیـد... یکـی از چیزهایـی کـه بنـده 
آن وقـت، بخصـوص روی آن تصریـح کـرده بـودم 
این بـود که گفتم مـا این قـرارداد را قبـول می کنیم 
به این شـروط. یکـی از شـرط ها این بـود که گفتیم. 
رئیس جمهـوِر وقـِت آمریـکا بنویسـد و امضـا کنـد 
برداشـته شـد... خـب، مسـئولین  کـه تحریم هـا 
عـرق  کردنـد،  تـاش  کشـیدند،  زحمـت  محتـرم 
ریختند، ]ولی[ نتوانسـتند و این نشد و نتیجه اش 
ایـن اسـت کـه داریـد مشـاهده می کنیـد... مـا بـه 
مـردک  ایـن  کرده ایـم،  عمـل  تعّهـدات  همـه ی 
می آیـد بیـرون و می گویـد کـه مـن قبـول نـدارم و 
خـارج می شـوم ...حـاال گفتـه می شـود کـه برجـام 
را می خواهیـم بـا ایـن سـه کشـور اروپایـی ادامـه 
بدهیم... من می گویم به اینهـا هم اعتماد نکنید؛ 
]اگـر[ می خواهیـد قـرارداد بگذاریـد، تضمیـن بـه 
 فـردا اینها هـم همـان کاری را 

ّ
دسـت بیاوریـد... َواال

۹7/2/ ۱۹ خواهنـد کـرد کـه آمریـکا کـرد.« 
آنچـه امـروز مهـم جلـوه میکنـد آن اسـت کـه بـه 
برکـت مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل زورگویـان 
و از سـوی دیگـر بـه دلیـل وضـع امـروز آمریـکا  کـه  
»حّتـی دوستانشـان آنهـا را  مسـخره مـی کننـد«
 ۱۳۹۹/۱0/۱۹، جمهـوری اسـامی ایـران بیـش از 
گذشـته در جایگاه عـزت و قدرت ایسـتاده اسـت و 
مسیر پیش رو نیازمند مراقبت بیشـتر برای دفاع از 

مصالـح ملـی اسـت.

رفع تحریم ها مطالبه  منطقی و عقالنی
»پذیـرش مذاکرات از سـوی ایـران اساسـا با هدف 
مالـی  و  اقتصـادی  ظالمانـه ی  تحریمهـای  لغـو 

صـورت گرفتـه اسـت«   ۱۳۹۴/7/2۹
کـه البتـه ایـن هـدف بـا سـنگ اندازی های طـرف 
طرف هـای  سـوی  از  فرصـت  اتـاف  و  آمریکایـی 
اروپایـی بـه نتیجـه نرسـید.  »در مـورد تحریمهـا؛ 
جبهـه ی غـرب و دشـمنان مـا موّظفنـد کـه ایـن 
ـت ایـران- را 

ّ
حرکـت خباثت آمیـز -یعنـی تحریـم مل

ـف کننـد... ایـن 
ّ

خاتمـه بدهنـد و آن را فـورًا متوق
یـک حرکـت خائنانـه اسـت، یـک حرکـت خباثت آمیز 
ت 

ّ
اسـت، یک دشـمنی بزرگ و بی جهت اسـت بـا مل

ایـران«  ۱۹ /۱۳۹۹/۱0
ــدن  ــده ش ــت دارد برچی ــه اصال ــان، آنچ ــن می در ای
ــام  ــه برج ــکا ب ــت آمری ــه بازگش ــت و ن ــا اس تحریم ه
»مــا هیــچ اصــراری نداریــم، هیــچ عجلــه ای نداریــم 
کــه آمریــکا بــه برجــام برگــردد؛ اصــًا مســئله  ی 
مــا ایــن نیســت کــه آمریــکا بــه برجــام برگــردد یــا 
برنگــردد. آنچــه مطالبــه ی منطقــی مــا و مطالبه ی 
عقانــی مــا اســت، رفــع تحریمهــا اســت؛ تحریمهــا 
بایــد برداشــته بشــود. ایــن حــّق غصب شــده ی 
ــت ایــران اســت؛ چــه آمریــکا، چــه اروپــا -کــه 

ّ
مل

آویــزان به آمریــکا و دنبالــه رِو آمریکا اســت- وظیفه 
ــت ایــران را اداء کننــد. اگــر 

ّ
دارنــد ایــن حــّق مل

تحریمهــا برداشــته شــد، خــب آن برگشــت آمریــکا 
بــه برجــام معنایــی خواهــد داشــت... امــا اگــر 
چنانچــه تحریمهــا برداشــته نشــد، برگشــت آمریکا 
ــام  ــا تم ــرر م ــه ض ــی ب ــت حّت ــن اس ــام ممک ــه برج ب
بشــود؛ بــه نفــع مــا کــه نیســت، ]بلکــه[  بــه ضــرر مــا 

هــم ممکــن اســت باشــد.«   ۱۳۹۹/۱0/۱۹

تصمیم ُعقالیی لغو تعّهدات برجامی
در هفته هـای گذشـته، آغـاز مجـدد غنـی سـازی 
اورانیـوم ۲۰درصـد در چارچـوب طـرح مجلـس بـه 
عنـوان قانـون تصویـب شـد و توسـط دولـت بـه 
اجـراء درآمـد. ایـن  »تصمیـم مجلـس و دولـت در 
باب لغو تعّهدات برجامی، تصمیم درسـتی است؛ 
کامـًا تصمیـم منطقـی و ُعقایـی و قابـل قبولـی 
اسـت. وقتی طـرِف مقابـل، تقریبا بـه هیچ کـدام از 
تعّهدات خـودش در برجـام عمل نمیکنـد، معنی 
نـدارد کـه جمهـوری اسـامی بـه همـه ی تعّهـدات 
خـودش در برجـام عمـل کنـد؛ لـذا از مّدتـی پیـش 
تدریجـا بعضـی از تعّهـدات را لغـو کردنـد، اخیـرًا 
هـم تعّهـدات دیگـری را کنـار گذاشـتند. و البّتـه اگـر 
چنانچـه آنهـا بـه تعّهداتشـان برگردنـد، مـا هـم بـه 

تعّهداتمـان برمیگردیـم.«  ۱۹ /۹۹/۱0
رئیس جمهـور  بـه  کـه  ای  نامـه  انقـاب در  رهبـر 
دربـاره الزامـات اجـرای برجـام نوشـته بودنـد و بـه 
»سـند صیانت« مشهور شـد، همین شـرط را برای 
اجـرای برجـام گذاشـته بودنـد »در سراسـر دوره ی 
هشت سـاله، وضـع هرگونـه تحریـم در هـر سـطح 
و بـه هـر بهانـه ای )از جملـه بهانه هـای تکـراری و 
خودسـاخته ی تروریسـم و حقـوق بشـر( توّسـط 
هر یک از کشـورهای طـرف مذاکرات، نقـض برجام 
محسـوب خواهـد شـد و دولـت موّظـف اسـت 
طبق بنـد ۳ مصّوبـه ی مجلـس، اقدامهـای الزم را 

ـف کند.« 
ّ

انجام دهد و فّعالّیتهـای برجام را متوق
۱۳۹۴/07/27

مطالبه خسارت های بدعهدی  ها
در منطـق انقـاب اسـامی اتـکاء بـه ظرفیت هـای 
درونی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و تجربه 
جمهـوری اسـامی ایـران نشـان مـی دهـد کـه بـا 
اعتمـاد به غـرب نمی تـوان به اهـداف عالیه رسـید 
»مـا خودمـان اّتـکاء بـه خارجی هـا را در قضّیـه ی 
برجـام مشـاهده کردیـم؛ در قضّیـه ی مذاکـرات 
هسـته ای اعتمـاد کردیـم بـه اینهـا و از اعتمادمـان 

سـودی نبردیـم.« ۹6/۱۱/2۹
امـا بـا اینحـال مطالبـه ی پرداخـت خسـارت، یـک 
مطالبـه ی قطعـی و منطقـی اسـت »اگـر تحریمها 
برداشـته شـد، خـب آن برگشـت آمریـکا بـه برجـام 
معنایی خواهد داشـت.البّته مسـئله ی خسـارتها 
هسـت کـه جـزو مطالبـات مـا اسـت و در مراحـل 

۹۹/۱0/ ۱۹ بعـدی دنبـال خواهـد شـد.«

خنثی سازی تحریم ها 
در یـک نـگاه کلـی و زیربنایـی، نبایـد ظرفّیـت کشـور 
معّطـل ادامـه یـا رفـع تحریم باشـد بلکـه بایـد »به 
سـمت تحّرک داخلی برویم، این اسـت کـه اقتصاد 
کشـور از شرطی شـدن خـارج مـی شـود؛ یکـی از 
بدتریـن مشـکات در کشـور همیـن اسـت کـه مـا 
اقتصـاد را شـرطی کنیـم. متأّسـفانه اقتصاد مـا در 
ایـن چنـد سـال اخیـر شـرطی اسـت؛ "ببینیـم چـه 
میشـود؛ شـش ماه دیگر چـه میشـود؛ برجـام چه 

۹8/08/28 میشـود"«
مـا بایـد اقتصـاد کشـور را جـوری برنامه ریـزی کنیم 
کـه  »بـا رفتـن و آمـدن تحریـم و  بـا بازیگری هـای 
مشـکل  دچـار  کشـور  اقتصـاد  امـر  در  دشـمن، 
۱۳۹۹/۱0/۱۹ نشـویم. ایـن هـم ممکـن اسـت.« 
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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:                                              ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
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در خانــواده هی گفتــه میشــود نقــش زن. دلیلش 
ــر  ــواده عنص ــون زن در خان ــت؛ چ ــح اس ــم واض ه
ــرد در  ــه م ــت ک ــور نیس ــا اینج ــت. ام ــوری اس مح
خانــواده وظیفه و مســئولیت و نقشــی نداشــته 
ــال، مردهــای بی عاطفــه،  باشــد. مردهــای بیخی
قدرنشــناِس  مردهــای  عیــاش،  مردهــای 
زحمــاِت زن خانــه، اینهــا بــه محیــط خانــه لطمــه 
بعضــی  باشــد.  قــدردان  بایــد  مــرد  میزننــد. 
]زنهــای خانه دار[ میتوانســتند برونــد کار بگیرند، 
ــد،  ــه بکنن ــات عالی ــتند تحصی ــی میتوانس بعض
بعضــی تحصیــات عالیــه هــم داشــتند، گفتنــد 
مــا میخواهیــم ایــن بچــه را بــزرگ کنیــم، خــوب 
تربیــت کنیــم، نرفتیــم کار بگیریــم. بایــد از اینجــور 

۹0/۱0/۱۴ زنــی قدردانــی شــود.

مرد باید قدردان باشد

خانواده ایرانی  

ســؤال: آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمــز 
ــه  ــکان دارد ک ــت و ام ــن اس ــا روش ــت و دائم نیس
ــاس  ــق الن ــا ح ــد، آی ــتفاده باش ــرد آگاه از اس آن ف
محســوب می شــود؟ اگــر محســوب شــود بایــد 

چــه کــرد؟
جــواب: اگــر نســبت بــه رضایــت مالــک اطمینــان 
نداشــته باشــید، اســتفاده از آن جایــز نیســت 
و هزینــه ی مقــداری را کــه اســتفاده کرده ایــد، 

ضامــن هســتید.

استفاده از اینترنت دیگران

احکام  

مــن معتقــد بــه تکیــه ی بــه نیروهــای جوانــم ]و بــه 
ایــن[ اعتقــاد راســخ دارم؛ مــال امــروز هــم نیســت، از 
ــاد  ــای اعتم ــتم. معن ــادی داش ــن اعتق ــده چنی ــم بن قدی
بــه نیروهــای جــوان ایــن اســت کــه اّوًال در برخــی از 
مدیرّیتهــای مهــم کشــور از جوانهــا اســتفاده بشــود و 
بــه جوانهــا اعتمــاد بشــود؛ ثانیــا از ابتکارهایــی کــه انجام 
میدهنــد و حرکــت اینهــا و حوصلــه و نشــاط کار اینهــا 
اســتقبال بشــود. منتها اینکــه مــا میگوییــم در مدیرّیتها 
از اینهــا اســتفاده بشــود، معنایش این نیســت که نســل 
ــی بشــوریم بگذاریــم کنــار! نــه، بــر حســب 

ّ
قبلــی را بکل

ــت  ــا مدیرّی ــک ج ــوان، ی ــک ج ــت ی ــا مدیرّی ــک ج ــا، ی اقتض
یــک فــرد مجــّرب و کارکشــته. .  ۹۹/۱0/۱۹

جوانگرایی به معنای کنارگذاشتن 
باتجربه ها نیست

دولت جوان انقالبی  

ایران فرار کرد، در واقع  از  روزی که محّمدرضا 
رژیم پادشاهی از بین رفته بود. او دید ماندنش 
نظام  کرد[...  ]فرار  ندارد  فایده ای  دیگر 
خاطِر  به  بود.  شده  پوک  ایران  در  پادشاهی 
چه؟ به خاطِر حضور مردم. مردم به چه خاطر 
به میدان آمدند؟ به خاطر دین . چون شعار، 
شعاِر اسامی بود؛ چون پیشوایان، پیشوایاِن 
اسامی و روحانیوِن مورد اعتماِد مردم بودند. 
این انقاِب استثنایی، این گونه پدید آمد و به 
به  ما  انقاب  دیگر،  تعبیری  به  رسید.  پیروزی 
که  مردمی  گرفت؛  شکل  مردم  حضور  برکت 
حضورشان در صحنه، ناشی از اعتقادات دینی 

بود.   7۳/۱۱/۱۴

نظام پادشاهی در ایران پوک شده بود

روایت تاریخی  

شـما جوانان برومند کشور 
هسـتید کـه بایـد جبـران 
در  کـه  نقیصه هایـی  آن 
طـول تاریخ بـه این کشـور 
وارد شـد جبـران کنیـد. و 
عمـده این اسـت که شـما 
دو جهت را در نظر بگیرید، یکی اعتمـاد به خداى 
تبارك و تعالـی، که وقتی که بـراى او بخواهید کار 
بکنیـد بـه شـما کمـك می کنـد، راه را بـراى شـما 
بـاز می کنـد، در هـر رشـته کـه هسـتید راههـاى 
هدایـت را بـه شـما الهـام می کنـد، و یکـی اتـکال 
بـه نفـس، اعتمـاد بـه خودتـان. شـما خودتـان 
جوان هایی هسـتید که می توانید همـه کارها را 
انجام بدهید. مخترعین ما می توانند در سـطح 
بـاال اختـراع بکننـد. مبتکریـن مـا می تواننـد در 
سـطح بـاال ابتـکار کننـد، بـه شـرط اینکـه اعتمـاد 
بـه نفـس خودشـان داشـته باشـند، و معتقـد 

62/8/۱ بشـوند بـه اینکـه »می توانیـم«.

کالم امام  

باید اعتقاد داشت که ما  می توانیم

عکس نوشت  

انحــراف فکــری بــا تقویــت مبانــی معرفتــی برطــرف 
میشــود. مــا در اوایــل انقــاب جوانهایــی را داشــتیم 
اســام  بــرای  و  بودنــد  مســلمانی  مردمــان  کــه 
پایه هــای  چــون  اّمــا  بودنــد  شــده  میــدان  وارد 
ــای  ــذب گروه ه ــا ج ــود اینه ــم نب ــان محک معرفتی ش
التقاطــی شــدند و از یــک جــوان مؤمن تبدیل شــدند 
بــه کســانی کــه بــر روی هم میهــن خودشــان اســلحه 
کشــیدند. کســان دیگــری در همیــن مجموعه هــا 
بودنــد کــه قــرص و محکــم ایســتادند؛ چــون مبانــی 

فکری شــان درســت بــود، بــا کتابهــای شــهید مطّهــری 
ــنا  ــی آش ــه طباطبائ م

ّ
ــرات عا ــا تفّک ــد، ب ــط بودن مرتب

بــا حرفهــای مرحــوم شــهید صــدر آشــنا  بودنــد، 
ــود.  ــد، مبانــی فکــری و معرفتی شــان محکــم ب بودن
یــا بعدهــا در اوایــل انقــاب کســانی کارهــای انقابــی 
کردنــد و بعــد از مّدتهــا جــزو پشــیمانها شــدند کــه 
یــک روز انقابــی بودنــد و بعــد، از انقابــی  بــودن 
پشــیمان شــدند. ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه 

مبانــِی معرفتــی ضعیــف اســت. ۹۹/2/28

مبانی معرفتی خود را تقویت کنید

حزب ا... این است  

اولین نماز آیت اهلل خامنــه ای به عنوان امام جمعه تهران | 28 دی ۱۳58

بخشی از خطبه  های آیت اهلل خامنه ای در اولین نماز جمعه به امامت ایشان
»نمـاز جمعـه یـک َسـمبل اسـت، رمـز اسـت، نشـان دهنده ی ابعـاد گوناگـون اسـت. اّوًال نمـاز اسـت؛ یعنـی 
ذکـر خداسـت... در نمـاز جمعـه آنچـه از همـه چیـز مهم تـر اسـت اجتمـاع مـردم در جهـت تقواسـت، یعنـی 
تقـوا هـم، زهـد هـم، عبـادت هـم، ارتبـاط بـه خـدا هـم، در خلـوت و تنهائـی اثـر مطلـوب خـود را نمیبخشـد، 
ایـن جامعه اسـت کـه بایـد در ایـن جهـت حرکـت کنـد... ثانیـا سـاح اسـت، حالـت جنگیـدن با دشـمن خـدا و 
بـا شیطان هاسـت. امـام جمعـه کـه رمـز نمـاز جمعـه اسـت بایـد بـه سـاحی تکیـه کنـد، بایـد عصـای خـود را 
سـاحی قرار بدهـد و در مقابل مردم بایسـتد و اساسـیترین و الزم تریـن و اصلیترین مسـائل را در اجتماعی 

بـزرگ از زبانـی ایمـن و مـورد اطمینـان بـا مـردم درمیـان بگـذارد.« 58/۱0/28


