
مشــکالت  بحبوحــه  در  شــاید  سخن
معیشــتی و مســائل اقتصــادی و هفتـه

سیاســی کمتــر کســی بــه دغدغه 
ادب  شــدن  رنــگ  کــم  »خطــر 
منظــر  از  اگــر  امــا  کنــد؛  توجــه  اســالمی« 
نــگاه  موضــوع  بــه  اســالمی  تمدن ســازی 
کنیــم  کــه  »بخــش حقیقــی تمــدن اســالمی، 
آن چیزی اســت کــه متــن زندگــی ما را تشــکیل 
میدهــد «     ۹۱/۷/۲۳ اهمیت موضــوع را درک 
میکنیــم. چــرا کــه »اگــر بی اخالقــی حاکم شــد، 
ــس ها، جهـــــالت ها،  حرص هــــــا، هوای نفـــــ
دنیاطلبی هــا، بغضهای شــخصی، حســادتها، 
بخلهــا، ســوءظن بــه یکدیگــر وارد شــد زندگی 
ســخت خواهــد شــد؛ فضــا تنــگ خواهد شــد؛ 
قــدرت تنفــس ســالم از انســان گرفتــه خواهد 

شد. «    ۸۸/۰۴/۲۹ 
در ســالهای اخیــر می بینیــم کــه »بــا گســترش 
بــه تدریــج ادب اســالمی  فضــای مجــازی 
دارد کــم رنــگ میشــود.«     ۹۹/۱۱/۱۵ و  »ايــن 
رســانه هاى الکترونیکــی و اینترنتــی موجــب 
شــده اســت کــه افــراد بی محابــا علیــه یکدیگــر 
حــرف بزننــد، بــد بگوینــد.«    ۹۱/۰۱/۰۱  و حــاال 
اهمیــت رعایــت آداب اســالمی بیــش از پیــش 
نمایــان شــده اســت. شــاید از همیــن روســت 
کــه رهبــر انقــالب بــه مداحــان کــه » یکــی 
از رســانه های بــزرگ و ارزشــمند کشــور مــا 
هســتند«   توصیه و تأکیــد می کنند کــه »ادب 
اسالمی را در جامعه بگســترانید.«    ۹۹/۱۱/۱۵ 
             ادامه در صفحه ۳

سخن هفته
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حزب ا... این است   |    ۴ 

ُبنیه ی روحی و معنوی خود 
را قوی کنید

دو حربه استکبار برای مقابله با انقالب

دولتی الزم داریم که خسته  و از کارافتاده نباشد

 جامعـه هـم نورانّیت ایجـاد میکنـد، ]البّته[ در 
ّ

شـهید وقتی که به شـهادت میرسـد به معنای واقعی کلمـه نورانّیتـی ایجاد میکنـد؛ در کل
خانـواده هم نورانّیـت ایجاد میکند، در اشـخاص هـم نورانّیت ایجاد میکنـد، آنهايی که بفهمنـد. واقعًا وجود شـهدا یک عیدی اسـت، یک 

ـت داده شـده؛ اين چیـز کمی نیسـت.   بیانات در دیـدار خانـواده شـهدای مدافع حرم
ّ
هدیه ی الهی اسـت کـه به اين مل

مزار: گلزار شهدای ورامین

ت
ّ
هدیه ی الهی به مل

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم   مهدی ثامنی راد

شهید هفته  

شهادت: منطقه تل هور سوریه توسط عناصر تکفیری تاریخ شهادت: 22 بهمن ماه 1۳9۴

فرا رسیدن 22بهمن، سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مبارک باد

گزیده بیانات  

بررسی اهداف انقالب اسالمی در بیانات رهبر انقالب 

چرا    چرا    انقالبانقالبکردیم؟کردیم؟
»انقــالب یــک حادثــه ی دفعی نیســت؛ انقــالب یک 
انجــام  ایــن دگرگونــی بتدریــج  دگرگونــی اســت؛ 
میگیــرد. بلــه، حرکــت انقالبــی در اّول الزم اســت، 
تشــکیل نظام انقالبی الزم اســت اّما تا وقتی که این 
انقالب بتواند پایه های خود را محکــم کند و اهداف 

ق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان 
ّ

خود را تحق
الزم دارد.«    1۳9۴/11/19 خط حزب اهلل به مناســبت 
فــرا رســیدن ســالروز پیــروزی انقــالب شــکوهمند 
اسالمی بخشی از اهداف انقالب را در بیانات حضرت 

آیت اهلل خامنه ای مرور می کند.             ادامه در صفحه 2

به رسم
 ادب اسالمی

به رسمبه رسم
 ادب اسالمی ادب اسالمی
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گزیده بیانات

تشکیل نظام مردمـی
بـا ايـن انقـالب مـا بـه هـدف تشـکیل یـك 
نظام مردمی رسـیدیم، و در اين هیچ شـکی نیسـت 

کـه نظـام جمهـوری اسـالمی، مردمی اسـت.  
1۳61/10/۳0   

رفع فقر و تبعیـــض
]یکـی از اهـداف انقـالب ايـن بـود کـه[ 
انسـانها آن چنانی کـه اراده  الهی اسـت زندگی کنند. 

فقـر نباشـد، تبعیـض و اختـالف طبقاتـی نباشـد.
 1۳67/11/2۳    

حفظ فرهنگ خودی
از  ايـن کشـور  مـردم می خواسـتند کـه 
لحاظ فرهنگی، با فرهنـگ عمیق و غنی ای کـه دارد، 
کورکورانـه تابـع و دنبالـه رِو فرهنـگ بیگانـه نباشـد.

 1۳79/02/2۳    

ایجاد نظام مستقل
هـدف انقـالب در درجـه اّول ايـن بـود که 
نظامی در داخل کشـور به وجود بیاورد که وابسـته 

نباشـد؛ بلکه مسـتقل باشد.  
1۳7۴/0۳/1۴   

برانداختن     اشـرافیت
آن چیـزی کـه مـردم را وادار می کـرد کـه 
نسـبت بـه ايـن قضیـه حّساسـیت نشـان دهنـد، 
رفتارهای مسـرفانه و متجّمالنـه و ولخرجیها با مال 

مـردم در سـطح حکومـت بـود.   1۳79/02/2۳ 

برقراری عدالت
انقالب بـرای اين اسـت کـه عدالـت برقرار 
پیغمبـران  هـدف  عدالـت،   1۳71/10/17 شـود.  
اسـت؛ هـدف انقـالب اسـالمی هـم بـوده اسـت.     

1۳8۴/02/18

آزادی
آزادی  فکــر،  [آزادی  انقــالب  از  ]قبــل 
بیــان و آزادی تصمیم گیــری نبــود. مــردم ايــن را 
نمی خواســتند؛ می خواســتند ايــن آزاديهــا باشــد.  

 1۳79/02/2۳   

ایجاد زندگی آبرومند
انقـالب مـا بـراى ايـن بـود کـه یـك زندگی 
آبرومنـد و شـرافتمند انسـانی را در سـایه ى اسـالم 

بـراى مـردم مهیـا کنـد، ايـن هـدف انقـالب مـا بـود.
1۳62/02/1۳     

بررسی اهداف انقالب اسالمی در بیانات رهبر انقالب 

چرا    چرا    انقالبانقالبکردیم؟کردیم؟

حاکمیت اسالم
بـود.  اسـالم  حاکمیـت  بـراى  انقـالب، 
مـردم هـم کـه ايـن انقـالب را بـه پـا کردنـد و امـام را 

بـود. اسـالمی  انگیـزه ى  بـراى  پذيرفتنـد، 
1۳78/0۳/1۴     

رواج اخالق فاضله
رواج اخـالق فاضلـه، یکـی دیگر از ارزشـها 
بـود. مـردم مايـل بودنـد کـه اخـالق نیـک و خلقّیات 

اسـالمِی پسـندیده در بیـن آنهـا شـیوع پیـدا کند.
 1۳79/02/2۳    
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حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در بخشـی از خطبه هـای نمـاز جمعـه 
در تاریـخ ۷۴/۱۱/۲۰ بـه بیـان ويژگی هـای انقالب و سیاسـت های 
مـرور  آن  از  گزیـده ای  کـه  پرداختنـد  آن  علیـه  جهانـی  اسـتکبار 

می شـود:
اســـتکبار در مقابـــل پدیـــده انقـــالب دو راه بیشـــتر نـــدارد... 
ــر  ــد. اگـ ــوری اســـالمی را از بیـــن ببرنـ ــه جمهـ ــی ايـــن اســـت کـ یکـ
بتواننـــد چنیـــن کاری بکننـــد، بـــرای مســـلمانان عالـــم تجربـــه 
میشـــود و میگوینـــد: »خـــوب؛ چـــه فایـــده ای دارد! مـــا زحمـــت 
بکشـــیم، آخـــرش هـــم مثـــل ايـــران شـــویم.« خطـــر از ســـر 
دوم  راه  میگـــردد...  برطـــرف  خـــودش،  به خیـــال  دشـــمن، 
ايـــن اســـت کـــه کاری کننـــد جمهـــوری اســـالمی بمانـــد، لکـــن بـــا 
اســـتکبار - دشـــمن ديـــروز - کنـــار بیایـــد و دســـت از شـــعارهای 
ـــر  ـــاز خط ـــرد، ب ـــام گی ـــم انج ـــن کار ه ـــر اي ـــردارد. اگ ـــود ب ـــف خ مخال
ـــوری  ـــازش جمه ـــون س ـــت. چ ـــده اس ـــرف ش ـــتکبار برط ـــِر اس از س
اســـالمی بـــا اســـتکبار، روحیـــه مســـلمانان را دچـــار ضربـــه خواهـــد 
کـــرد... تمـــام کارهايـــی کـــه امـــروز امریـــکا و صهیونیســـم و 
مـــزدوران و بقیـــه وابستگانشـــان میکننـــد، در جهـــت یکـــی از ايـــن 

دو راه اســـت.     7۴/11/20 

دو حربه استکبار برای مقابله با انقالب

خطبه های انقالب  

ــود:  ــه پیغمبـــرش در مقابـــل مشـــکالت فرمـ ــال بـ ــد متعـ خداونـ
ِمـــرَت َو َمـــن تـــاَب َمَعـــک؛)۱( اســـتقامت، ایســـتادن. 

ُ
ـــما ا ـَ اســـَتِقم ک

َ
ف

البّتـــه ایســـتادگی ســـختی هايی هـــم دارد، لکـــن تســـلیم شـــدن، 
ــما  ــه شـ ــم ايـــن اســـت کـ ــتری دارد؛ فرقـــش هـ ســـختی های بیشـ
در راه اســـتقامت و مقاومـــت هـــر ســـختی ای کـــه متحّمـــل 
ُهـــم ال 

َ
ّن

َ
ـــَک ِبا بشـــوید، خـــدای متعـــال بـــه شـــما اجـــر خواهـــد داد: ٰذِل

 فـــی َســـبیِل  اهلِل  َوالَیَطئـــوَن 
ٌ

 َو ال َنَصـــٌب َوال َمخَمَصـــة
ٌ
ُیصیُبُهـــم َظَمـــا

ـــه  ـــم ِب ُه
َ
ـــَب ل  ُکِت

ّ
ـــً ِاال ـــُدّوٍ َنی ـــن َع ـــوَن ِم ـــاَر َو ال َینال ـــُظ الُکّف ـــا َیغی َموِطًئ

 صاِلـــح.)۲( هـــر ســـختی ای کـــه شـــما تحّمـــل بکنیـــد، یـــک 
ٌ

َعَمـــل
عمـــل صالـــح اســـت؛ در حالـــی کـــه اگـــر تســـلیم دشـــمن بشـــوید، 
ــال نـــدارد،  ســـختی هایتان هیـــچ اجـــری هـــم پیـــش خـــدای متعـ
بلکـــه تـــن بـــه ظلـــم دادن مجـــازات هـــم دارد. قـــرآن ايـــن جـــوری 

دســـتور میدهـــد: نـــه ظلـــم کنیـــد، نـــه زیـــر بـــار ظلـــم برویـــد.
    98/8/2۴          1( سوره هود، آیه 112        2( سوره توبه، آیه 120

تسلیم شدن اجر کار را از بین می برد

به رسم آیه ها   

امروز در جامعه ما، یکی از تالشــهای اساســی، بایــد تغییر اخالق 
باشــد. هر کدام از ما خودمان را موّظف بدانیم کــه اخالق یک نفر 
را عوض کنیم و از بدی به سمت خوبی بکشــانیم. آن یک نفر هم، 
ِته« همه   َعــن َرِعّیَ

ٌ
ُکم َمســؤول

ُّ
ُکــم راٍع َو ُکل

ُّ
خود ما هســتیم. »ُکل

شما مسؤول هستید و اّولین مسؤولیت، نسبت به شخِص خوِد 
شماســت. بر خودمان نظارت کنیم. خودمان را از فســاد اخالق، 
از پســتی، از دروغگويــی، از بدخواهــی، از بددلــی، از کینــه ورزی، از 
بی رحمی، از تعّرض بــه حقوق دیگــران، از جفا در حق دیگــران، از 
بی اعتنايی به حال مردِم محتاِج توّجه و مراقبت، و بقیه اخالقّیات 

فاسد، دور نگه داریم.  72/۴/2۳

بر خودمان نظارت کنیم

درس اخالق  

سخن هفته

ادامه از صفحه یک
اسـالمی،  ادب  رعایـت  هـای  عرصـه  مهمتریـن  از 
حیطه زبـان و قلم اسـت. همچنیـن به خاطـر ويژگی 
هـای خـاص فضـای مجـازی کـه امـروز »واقعـًا یـک 
بخـش حقیقـی از زندگـی مـردم شـده«  ۹۹/۰۶/۰۲    
و زمینـه هـای آسـیب زا در آن، رعایـت ادب اسـالمی، 

دارد.  دوچنـدان  ضـرورت 
گاهـی برخـی بـه خیـال اینکـه حرفشـان در جهـت 
اصـالح جامعه اسـت »دستشـان را، یـا قلمشـان را، 
یـا وبالگشـان را آزاد میکننـد که هـر چه به دهنشـان 
آمـد، آن را بگوینـد«    ۸۹/۱۰/۰۷ بایـد توجـه کـرد کـه 
»وسـائل مـدرن امـروز« هـم مشـمول احـکام الهی 
اسـت »یعنـی خوانـدن وبـالگ هـم مثـل خوانـدن 
کاغذ اسـت، کتـاب اسـت، نامه اسـت، مثل شـنیدن 

حـرف اسـت.«    ۸۹/۱۰/۰۷ 

   اخالق مهم تر از عمل
از  اهمیتـش  »اخـالق  انقـالب  رهبـر  اندیشـه  در 
اسـت.«     ۸۸/۰۶/۲۹ ایشـان  بیشـتر  هـم  عمـل 
می داننـد.  فـردی  مسـئله  یـک  از  فراتـر  را  اخـالق 
اخـالق سیاسـی، اخـالق جمعـی، اخـالق اجتماعـی، 
اخـالق انتخاباتـی و... از مـواردی اسـت کـه ایشـان 
در سخنرانی هایشـان در سـالهای مختلـف تبییـن 
کرده انـد. گاهـی اوقـات نیـز مشـاهده بی اخالقـی 
ایشـان  جـدی  تذکـر  موجـب  سیاسـی  فضـای  در 
در سـطح عمومـی شـده اسـت. »در تبلیغـات، در 
مناظرات، حرفهايی زده شد، گاهی بداخالقی هايی 
شـد، برخـی از دسـتگاه های گوناگـون کشـور مـورد 
نبـود...  اینهـا کارهـای خوبـی  قـرار گرفتنـد؛  اّتهـام 

بایسـتی اینهـا ادامـه پیـدا نکنـد.«    ۹۶/۰۳/۱۴ 

   بی عدالتی نکنید؛ حتی نسبت به دشمن!
گاهی اختالف نظرهای سیاسـی داخل کشـور باعث 
می شـود کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر اتهاماتـی 
مطـرح کننـد. در ايـن مـوارد بایـد توجـه کـرد کـه 
»کسـی را نبایـد بـه خاطـر یـک امـر، از همـه ی آن 
چیزهائـی کـه صالحیت محسـوب میشـود، انسـان 
او را نفـی بکنـد. بـا انصـاف بایـد بـود؛ بـا انصـاف بایـد 
عمـل کـرد؛ بـا انصـاف بایـد حـرف زد.«  ۸۸/۰۵/۰۳    
همانطـور کـه در قـرآن هـم آمـده کـه »و ال یجرمّنکم 
اقـرب  هـو  اعدلـوا  تعدلـوا   

ّ
اال علـی  قـوم  شـنآن 

دشـمنی  ايـن  دشـمنیم،  کسـی  بـا  اگـر  للّتقـوی« 
موجـب نشـود کـه نسـبت بـه او بی عدالتـی کنیـم. 
پس همـه بایـد » بی انصافیها را همـه کنـار بگذارند؛ 
و در زیـر پرچـم نظـام اسـالمی و جمهـوری اسـالمی 
جمـع بشـوند«      ۸۸/۰۵/۰۳ و  »در صحبتهـا، قـول 
به غیـر علـم نبایـد باشـد، غیبت نبایـد باشـد، تهمت 

نبایـد باشـد.«    ۹۹/۰۷/۲۱ 

   در تشخیص ها و مصداق ها دقت کنید
جامعـه  فضـای  در  فـردی  اسـت  ممکـن  گاهـی 
مرتکب اشـتباهی شـود یا خطايـی کند. »نمیشـود 
هر کسـی را به مجرد اینکه یـک کلمه حرفـی برخالف 
آنچـه کـه مـن و شـما فکـر میکنیـم، زد، بگوئیـم آقـا 
اين ضد والیـت فقیـه اسـت.«     ۸۸/۰۹/۰۴ اين نکته 
لـزوم دقـت بیشـتر در قضاوت هایمـان نسـبت بـه 
افراد را نشـان می دهد کـه »بی دقتـی در مصداقها، 

گاهـی اوقـات ضررهـا و لطمـات بزرگـی خواهـد زد.«  
درسـت  دنیـا  رايـج  ژورنالیسـم    ۸۸/۰۹/۰۴»االن 
عکـس ايـن عمـل میکننـد؛ یعنـی آن چیزهايـی را 
کـه شـایعه پردازی میکننـد، دروغ پـردازی میکننـد، 
ندارنـد،  هـم  اّطالعـی  آن  از  کـه  اسـت  چیزهايـی 
علمـی هـم ندارنـد، بیخـودی آنهـا را پخـش میکنند. 
در داخـل جامعـه ی خـود مـا هـم متأّسـفانه از ايـن 

چیزهـا وجـود دارد.«    ۹۹/۰۲/۰۶ 

   مثل خطبه حضرت زهرا
دربــاره کســانی کــه آنهــا را قبــول نداریــم »دوجــور 
میشــود حــرف زد: یک جــور میشــود هّتاکانــه و 
هــم  یک جــور  زد؛  حــرف  بی ادبانــه  و  بی باکانــه 
میشــود مــؤّدب حــرف زد.«     ۹۴/۱۰/۱۴ بــه تعبیــر 
دیگــر »یــک جــور آنچنانــی کــه درســت منطبــق 
بــا حــق اســت، یــک جــور هــم آنچنانــی کــه در آن 
ــذا ادب  ــم وجــود دارد.«     ۸۹/۰۳/۱۴ ل ــزه ای از ظل آمی
در ايــن زمینــه یعنــی »زیادتــر نگوئیــد از آنچــه کــه 
هســت، از آنچــه کــه بایــد و شــاید. منصــف باشــیم؛ 
عــادل باشــیم.«     ۸۹/۰۴/۰۲ مثــل ســیره حضــرت 
ــای  ــه معن ــه ی ب ــان در »دو خطب ــه ایش ــرا )س( ک زه
واقعــی کلمــه طوفانــی... پــر از مطالــب بســیار مهــم 
و اعتراضــی... یــک کلمــه، کلمــه ی هتــک و زشــت و 
توهین آمیــز نــدارد. کلمــات محکــم و مســتحکم،  

بیانــات متیــن و متقــن اســت.«    ۹۹/۱۱/۱۵ 

   تقوای جمعی
»مــا یــک تقــوای فــردی داریــم، کــه هــر کســی خــود 
را تحــت مراقبــت دائــم داشــته باشــد«    ۹۰/۰۳/۰۸ 
و از ســوی دیگــر یــک »تقــوای جمعــی« هــم داریــم. 
ــر  ــه کمت ــت ک ــواردی اس ــی از م ــوای جمع ــت تق رعای
در ســخنرانی ها و جلســات اخــالق تبییــن شــده 
اســت. اهمیــت ايــن نــوع تقــوا در ايــن اســت کــه 
مجموعــه ی  بــه  نســبت  جمعهــا  »بی مراقبتــی 
خودشــان، موجــب میشــود کــه حّتــی آدمهائــی 
هــم کــه در بیــن آن جمعهــا تقــوای فــردی دارنــد، 
ــی  ــه جائ ــد و ب ــا بغلتن ــِی آن جمعه ــت عموم ــا حرک ب
ــای  ــد.«     ۹۰/۰۳/۰۸ در دهه ه ــه نمیخواهن ــد ک برون
اخیــر، کشــور مــا گاهــی از ايــن ناحیــه ضربــه خــورده 
نشــان  ضعــف  کــه  جاهائــی  از  »یکــی  و  اســت 

داده ایــم، همیــن بــوده.«     ۹۰/۰۳/۰۸

   سعادت دنیا و آخرت
»اخــالق آن هــواى لطیفــی اســت کــه در جامعه ى 
بشــرى اگــر وجــود داشــت، انســانها می تواننــد 
بــا تنفــس او زندگــی ســالمی داشــته باشــند.«
  ۸۸/۰۴/۲۹اگــر بتوانیــم ايــن تعالیــم قرآنــی  را در 
جامعــه رايــج کنیــم آن وقــت »ســعادت دنیــا و 
ــا  ــد.«     ۹۹/۰۲/۰۶  ام ــد ش ــا خواه ــب آنه ــرت نصی آخ
ــن کار  ــه »اي ــت ک ــن اس ــا اي ــه م ــروز جامع ــکل ام مش
ــی  ــا زندگ ــه م ــت ک ــن اس ــا اي ــکل م ــم؛ مش را نمیکنی
را بــا قواعــد قــرآن تطبیــق نمیکنیــم؛ مثــل کســی 
ــد و نســخه ی پزشــک  ــه پزشــک مراجعــه میکن کــه ب
را میگیــرد لکــن بــه آن نســخه عمــل نمیکنــد.«   
  ۹۹/۰۲/۰۶ اینگونــه اســت کــه بــا  رعایــت آداب 
اســالمی می توانیــم گامهــای محکمتــری بــه ســمت 
جامعه ســازی  و تمدن ســازی اســالمی برداریــم.
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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   
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شـــما امـــروز وقتـــی بـــه حادثـــه ی نـــوزده 
ـــت آن  ـــت اهمی ـــن اس ـــد، ممک ـــگاه کنی ـــن ن بهم
حادثـــه خیلـــی بـــه چشـــم نیایـــد؛ ولـــی مـــا کـــه 
آن روز بودیـــم، بنـــده کـــه آن روز خـــودم ناظـــر 
ايـــن جریـــان بـــودم و در مدرســـه ی علـــوی در 
ــدا  ــور پیـ ــی حضـ ــروی هوائـ ــرادران نیـ ــع بـ جمـ
کـــردم و حرکـــت شـــجاعانه ی آنهـــا را دیـــدم، 
ــل  ــرادی از قبیـ ــاس افـ ــن و احسـ ــاس مـ احسـ
مـــن کـــه آن اوضـــاع را دیدنـــد، احســـاس 

دیگـــری اســـت.
حادثـــه ی نـــوزده بهمـــن یـــک خطشـــکنِی 
بـــزرگ بـــود، یـــک کار عظیـــم بـــود. افســـر، 
بـــا  و  علنـــًا  بیاینـــد،  همافـــر  و  درجـــه دار 
ـــگاه  ـــد و ن ـــی کنن ـــالب هم آوائ ـــا انق ـــت ب صراح
ــوت  ــم طاغـ ــان رژیـ ــم نگهبانـ ــو چشـ ــد تـ کننـ
و بـــه آنهـــا »نـــه« بگوینـــد؛ ايـــن خیلـــی کار 
بزرگـــی بـــود. ايـــن اقـــدام اثـــر خـــودش را 

1۳90/11/19 بخشـــید.   

خطشکنِی بزرگ همافران

روایت تاریخی  

ازدواج  کنـــون  تـــا  کـــه  آن جـــا  از  ســـؤال: 
ـــی را  ـــز اســـت مقـــداری از مال ـــا جاي نکـــرده ام، آی
کـــه در حـــال حاضـــر دارم، بـــرای هزینه هايـــی 
کـــه در آینـــده بـــه آن هـــا نیـــاز دارم، پس انـــداز 

کنـــم؟

جـــواب: پس انـــداز درآمـــد ســـال اگـــر بـــرای 
آینـــده  روز  چنـــد  در  ازدواج  ضـــروری  هزینـــه 

نـــدارد. خمـــس  باشـــد، 

خمس پس انداز از درآمد سال

همچنـان که قبً هـم تأکیـد کـردم و مکّرر هـم گفته ام 
آن  بـه  و  معتقـدم  حزب اللهـی  و  جـوان  دولـت  بـه 
امیـدوارم و البّتـه دولـت جـوان صرفـًا بـه معنـای ايـن 
نیسـت کـه بایـد یـک رئیـس دولـت جـوان، آن هـم مثً 
جـوان بـه معنـای ۳۲ سـاله داشـته باشـد؛ نـه، دولت 
جـوان، ]یعنی[ یـک دولت سـِر پا و بانشـاط و آمـاده ای 
کـه در سـنینی باشـد کـه بتوانـد تـالش کنـد و کار بکند 
و خسـته و از کارافتـاده نباشـد؛ منظـور ايـن اسـت. 
بعضی ها تا سـنین بـاال هم بـه یک معنـا جواننـد؛ حاال 
همین شـهید عزیز -شهید سـلیمانی- شصت و چند 
سـال سـّنش بـود، ایشـان کـه خیلـی جـوان نبـود؛ اگـر 
َده سـال دیگر هم زنـده میماند و بنده زنـده میماندم 
و بنـا بـود کـه مـن مشـّخص بکنـم، او را در همیـن جـا 

نگـه میداشـتم.   1۳99/02/28 

دولتی الزم داریم که خسته
 و از کارافتاده نباشد

دولت جوان حزب اللهی  

خانــواده یــک کانــون گــرم و ُپربرکتــی اســت 
کــه قوی تریــن پایه هــای تربیــت انســان در 
ايــن کانــون گذاشــته میشــود. در کانــون 
مهم تریــن  و  اّولیــن  کــه  اســت  خانــواده 
پایه هــای تربیــت روحــی و فکــری بشــر بنــا 
محیــط  بهتریــن  خانــه  میشــود.  نهــاده 
آســایش جســم و جــان اســت، بهتریــن کانون 
رفــع خســتگی تــن و روح اســت، حقیقی تریــن 
فضــای صمیمّیــت اســت؛ هیــچ صمیمّیتــی در 
هیــچ محیطــی بــه قــدر خانــواده و بیــن مــادر، 
فرزنــد، پــدر، همســران تصــّور نمیشــود و 
مبارکــی  کانــون  چنیــن  در  نــدارد.  وجــود 
محــور کیســت؟ مــادر؛ اصــل کیســت؟ مــادر؛ 
مرکــز دايــره کیســت؟ مــادر. مــادر، محــور 

خانــواده اســت.   1۳99/11/1۵

مادر محور خانواده است

خانواده ایرانی  

نســلهای آینــده ۲۲ بهمــن را، کــه غلبــه ایمــان بــر 
کفــر و اهلل بــر طاغــوت و اســالم بــر کفــر بــود، باید 
ــمارند  ــزرگ بش ــمارند. ب ــزرگ بش ــد و ب ــظ کنن حف
روزی را کــه خــدای تبــارک و تعالــی بــر ملــت مــا 
ــت گذاشــت و ايــن ملــت را یکپارچــه کــرد  و او  مّن

را غلبــه داد.     ۵9/11/2۴

کالم امام  

22 بهمن را 
حفظ کنید و 

بزرگ بشمارید

عکس نوشت  

مسـئله ی  عزیـز،  جوانهـای  شـما  بـه  مـن  توصیـه ی 
خودسـازی اسـت؛ خودسـازی خیلـی مهـم اسـت؛ هـم در 
ابعـاد فـردی، هـم در ابعـاد جمعـی. هـم شـخص خـود 
شـما باید خودسـازی کنید، هم جمعتـان باید بـه عنوان 
یک جمـع خودسـازی کند؛ خودسـازی خیلی مهم اسـت. 
اين کمـک میکند بـه شـما کـه از لغزشـگاه ها راحـت عبور 
کنید، بسـالمت عبـور کنیـد. لغزشـگاه هايی وجـود دارد؛ 
تـرس، یـک لغزشـگاه اسـت، تردیـد، یک لغزشـگاه اسـت، 
انگیزه هـای  اسـت،  لغزشـگاه  یـک  ضعـف،  احسـاس 
ناسـالم، یـک لغزشـگاه اسـت؛ لغزشـگاه های زیـادی سـر 
مسـائل  فّعـاالن  بـرای  بخصـوص  دارد،  وجـود  مـا  راه 

اجتماعـی؛ لـذا اینهـا بیشـتر بـه خودسـازی احتیـاج دارند 
و نیـاز دارنـد کـه ُبنیـه ی روحـی و معنـوی خودشـان را 
قـوی کننـد. بـه نظـر مـن وقتـی ُبنیـه ی روحـی  و معنـوی  
شـما قـوی شـد، هـم در زمینـه ی فکـر، هـم در زمینـه ی 
توانايی هـای  عمـل،  زمینـه ی  در  هـم  تصمیم گیـری، 
بیشـتری پیـدا خواهیـد کـرد و مـا در نسـل جـوان بـه اینها 
نیـاز داریم. شـما بـه معنـای واقعـی کلمـه مثـل فرزندان 
من هسـتید و همان چیـزی را برای شـماها دوسـت دارم 
کـه بـرای فرزنـدان نسـلی خـودم دوسـت دارم و آنچـه را 
عرض میکنـم، به معنـای واقعـی کلمه بـرای شـما مفید 

میدانـم.    1۳99/02/28

ُبنیه ی روحی و معنوی خود را قوی کنید

حزب ا... این است  

حضور رهبر انقالب اســالمی در راهپیمایی 22بهمن در زمان ریاست جمهوری

انقالبی که منحرف نشد
»انقالب اسالمی نخستین انقالب بزرگ قرنهای اخیر است که توانسته خط مستقیم و جهتگیری خود را در 

یکچنین مدت طوالنی حفظ کند؛ اين سابقه ندارد.«       1۳8۳/11/19

احکام  


