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

به رسم
 ادب اسالمی

به رسمبه رسم
 ادب اسالمی ادب اسالمی

مشــکالت  بحبوحــه  در  شــاید  سخن
هفتـه

معیشــتی و مســائل اقتصــادی و 
سیاســی کمتــر کســی بــه دغدغه 
»خطــر کــم رنــگ شــدن ادب اســالمی« 
توجــه کنــد؛ امــا اگــر از منظــر تمدن ســازی 
کــه   کنیــم   نــگاه  موضــوع  بــه  اســالمی 
»بخش حقیقــی تمــدن اســالمی، آن چیزی 
تشــکیل  را  مــا  زندگــی  متــن  کــه  اســت 
میدهــد «     ۹۱/۷/۲۳ اهمیت موضــوع را درک 
میکنیــم. چــرا کــه »اگــر بی اخالقــی حاکــم 
نفـــــــس ها،  هــوای  حرص هــــــــا،  شــد، 
بغضهــای  دنیاطلبی هــا،  جهـــــــالت ها، 
شــخصی، حســادتها، بخلهــا، ســوءظن بــه 
یکدیگــر وارد شــد زندگــی ســخت خواهــد 
قــدرت  شــد؛  خواهــد  تنــگ  فضــا  شــد؛ 
تنفــس ســالم از انســان گرفته خواهد شــد. 

 ۸۸/۰۴/۲۹    »
»بــا  کــه  می بینیــم  اخیــر  ســالهای  در 
تدریــج  بــه  مجــازی  فضــای  گســترش 
ادب اســالمی دارد کــم رنــگ میشــود.«     
 ۹۹/۱۱/۱۵و  »ایــن رســانه هاى الکترونیکــی 

و اینترنتــی موجــب شــده اســت کــه افــراد 
ــد  ــد، ب ــرف بزنن ــر ح ــه یکدیگ ــا علی بی محاب
بگوینــد.«    ۹۱/۰۱/۰۱  و حــاال اهمیــت رعایــت 
نمایــان  پیــش  از  بیــش  اســالمی  آداب 
ــه  ــت ک ــن روس ــاید از همی ــت. ش ــده اس ش
رهبــر انقــالب بــه مداحــان کــه » یکــی از 
رســانه های بــزرگ و ارزشــمند کشــور مــا 
هســتند«   توصیــه و تأکیــد می کننــد کــه 
»ادب اســالمی را در جامعــه بگســترانید.«  
  ۹۹/۱۱/۱۵ از مهمتریــن عرصــه هــای رعایــت 
ــت.  ــم اس ــان و قل ــه زب ــالمی، حیط ادب اس
ــاص  ــای خ ــی ه ــر ویژگ ــه خاط ــن ب همچنی
فضــای مجــازی کــه امــروز »واقعــا یــک 
بخــش حقیقــی از زندگــی مــردم شــده« 

     ۹۹/۰۶/۰۲و زمینــه هــای آســیب زا در آن، 
رعایــت ادب اســالمی، ضــرورت دوچنــدان 

دارد. 
گاهــی برخــی بــه خیــال اینکــه حرفشــان در 
ــان  ــت »دستش ــه اس ــالح جامع ــت اص جه
آزاد  را  یــا وبالگشــان  را،  یــا قلمشــان  را، 
میکننــد کــه هــر چــه بــه دهنشــان آمــد، آن 
را بگوینــد«    ۸۹/۱۰/۰۷ بایــد توجــه کــرد کــه 
»وســائل مــدرن امــروز« هــم مشــمول 
خوانــدن  »یعنــی  اســت  الهــی  احــکام 
وبــالگ هــم مثــل خوانــدن کاغــذ اســت، 
کتــاب اســت، نامــه اســت، مثــل شــنیدن 

حــرف اســت.«    ۸۹/۱۰/۰۷ 

   اخالق مهم تر از عمل
»اخــالق  انقــالب  رهبــر  اندیشــه  در 
اهمیتــش از عمــل هــم بیشــتر اســت.« 
     ۸۸/۰۶/۲۹ایشــان اخــالق را فراتــر از یــک 
مســئله فــردی می داننــد. اخــالق سیاســی، 
ــالق  ــی، اخ ــالق اجتماع ــی، اخ ــالق جمع اخ
کــه  اســت  مــواردی  از  و...  انتخاباتــی 
ایشــان در سخنرانی هایشــان در ســالهای 
مختلــف تبییــن کرده انــد. گاهــی اوقــات 
فضــای  در  بی اخالقــی  مشــاهده  نیــز 
ایشــان  جــدی  تذکــر  موجــب  سیاســی 
»در  اســت.  شــده  عمومــی  ســطح  در 
تبلیغــات، در مناظــرات، حرفهایــی زده شــد، 
از  برخــی  شــد،  بداخالقی هایــی  گاهــی 
دســتگاه های گوناگــون کشــور مــورد اّتهــام 
ــد؛ اینهــا کارهــای خوبــی نبــود...  قــرار گرفتن
بایســتی اینها ادامــه پیــدا نکنــد.«    ۹۶/۰۳/۱۴ 

   بی عدالتی نکنید؛ حتی نسبت به دشمن!
گاهــی اختالف نظرهــای سیاســی داخــل 
ــبت  ــراد نس ــه اف ــود ک ــث می ش ــور باع کش

بــه یکدیگــر اتهاماتــی مطــرح کننــد. در ایــن 
مــوارد بایــد توجــه کــرد کــه »کســی را نبایــد 
بــه خاطــر یــک امــر، از همــه ی آن چیزهائــی 
کــه صالحیــت محســوب میشــود، انســان 
او را نفــی بکنــد. بــا انصــاف بایــد بــود؛ بــا 
انصــاف بایــد عمــل کــرد؛ بــا انصــاف بایــد 
حــرف زد.«     ۸۸/۰۵/۰۳ همانطــور کــه در 
قــرآن هــم آمــده کــه »و ال یجرمّنکــم شــنآن 
 تعدلــوا اعدلــوا هــو اقــرب 

ّ
قــوم علــی اال

للّتقــوی« اگــر بــا کســی دشــمنیم، ایــن 
دشــمنی موجــب نشــود کــه نســبت بــه 
او بی عدالتــی کنیــم. پــس همــه بایــد » 
بی انصافیهــا را همــه کنــار بگذارنــد؛ و در 
زیــر پرچــم نظــام اســالمی و جمهــوری 
ــوند«      ۸۸/۰۵/۰۳ و  »در  ــع بش ــالمی جم اس
صحبتهــا، قــول بــه غیــر علــم نبایــد باشــد، 
غیبــت نبایــد باشــد، تهمــت نبایــد باشــد.«  

 ۹۹/۰۷/۲۱  

   در تشخیص ها و مصداق ها دقت کنید
فضــای  در  فــردی  اســت  ممکــن  گاهــی 
یــا  شــود  اشــتباهی  مرتکــب  جامعــه 
را  کســی  هــر  »نمیشــود  کنــد.  خطایــی 
ــالف  ــی برخ ــه حرف ــک کلم ــه ی ــرد اینک به مج
میکنیــم،  فکــر  شــما  و  مــن  کــه  آنچــه 
زد، بگوئیــم آقــا ایــن ضــد والیــت فقیــه 
اســت.«     ۸۸/۰۹/۰۴ ایــن نکتــه لــزوم دقــت 
بــه  نســبت  قضاوت هایمــان  در  بیشــتر 
افــراد را نشــان می دهــد کــه »بی دقتــی 
و  ضررهــا  اوقــات  گاهــی  مصداقهــا،  در 
 ۸۸/۰۹/۰۴ زد.«    خواهــد  بزرگــی  لطمــات 
»االن ژورنالیســم رایــج دنیــا درســت عکــس 
ایــن عمــل میکننــد؛ یعنــی آن چیزهایــی را 
کــه شــایعه پردازی میکننــد، دروغ پــردازی 
میکننــد، چیزهایــی اســت کــه از آن اّطالعــی 

ــودی  ــد، بیخ ــم ندارن ــی ه ــد، علم ــم ندارن ه
آنهــا را پخــش میکننــد. در داخــل جامعــه ی 
خــود مــا هــم متأّســفانه از ایــن چیزهــا 

وجــود دارد.«    ۹۹/۰۲/۰۶ 

   مثل خطبه حضرت زهرا
دربــاره کســانی کــه آنهــا را قبــول نداریــم 
یک جــور  زد:  حــرف  میشــود  »دوجــور 
میشــود هّتاکانــه و بی باکانــه و بی ادبانــه 
حــرف زد؛ یک جــور هــم میشــود مــؤّدب 
ــک  ــر »ی ــر دیگ ــه تعبی ــرف زد.«     ۹۴/۱۰/۱۴ ب ح
جــور آنچنانــی کــه درســت منطبــق بــا حــق 
اســت، یــک جــور هــم آنچنانــی کــه در آن 
آمیــزه ای از ظلــم وجــود دارد.«    ۸۹/۰۳/۱۴  
ایــن زمینــه یعنــی »زیادتــر  لــذا ادب در 
نگوئیــد از آنچــه کــه هســت، از آنچــه کــه 
عــادل  باشــیم؛  و شــاید. منصــف  بایــد 
باشــیم.«     ۸۹/۰۴/۰۲ مثــل ســیره حضــرت 
زهــرا )س( کــه ایشــان در »دو خطبــه ی 
طوفانــی...  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه 
پــر از مطالــب بســیار مهــم و اعتراضــی... 
و  زشــت  و  هتــک  کلمــه ی  کلمــه،  یــک 
و  محکــم  کلمــات  نــدارد.  توهین آمیــز 
مســتحکم،  بیانــات متیــن و متقن اســت.«  

 ۹۹/۱۱/۱۵  

   تقوای جمعی
»مــا یــک تقــوای فــردی داریــم، کــه هــر 
دائــم  مراقبــت  تحــت  را  خــود  کســی 
داشــته باشــد«     ۹۰/۰۳/۰۸و از ســوی 
دیگــر یــک »تقــوای جمعــی« هــم داریــم. 
رعایــت تقــوای جمعــی از مــواردی اســت 
کــه کمتــر در ســخنرانی ها و جلســات 
اخــالق تبییــن شــده اســت. اهمیــت ایــن 
نــوع تقــوا در ایــن اســت کــه »بی مراقبتــی 
مجموعــه ی  بــه  نســبت  جمعهــا 
خودشــان، موجــب میشــود کــه حّتــی 
آدمهائــی هــم کــه در بیــن آن جمعهــا 
تقــوای فــردی دارنــد، بــا حرکــت عمومــِی 
آن جمعهــا بغلتنــد و بــه جائــی برونــد کــه 
نمیخواهنــد.«     ۹۰/۰۳/۰۸ در دهه هــای 
اخیــر، کشــور مــا گاهــی از ایــن ناحیــه 
ضربــه خــورده اســت و »یکــی از جاهائــی 
همیــن  داده ایــم،  نشــان  ضعــف  کــه 

بــوده.«     ۹۰/۰۳/۰۸

   سعادت دنیا و آخرت
»اخــالق آن هــواى لطیفــی اســت کــه در 
داشــت،  وجــود  اگــر  بشــرى  جامعــه ى 
انســانها می تواننــد بــا تنفــس او زندگــی 
باشــند.«  ۸۸/۰۴/۲۹اگــر  داشــته  ســالمی 
بتوانیــم ایــن تعالیــم قرآنــی  را در جامعــه 
رایــج کنیــم آن وقــت »ســعادت دنیــا و آخرت 
نصیــب آنهــا خواهــد شــد.«     ۹۹/۰۲/۰۶  امــا 
مشــکل امــروز جامعــه مــا ایــن اســت کــه 
»ایــن کار را نمیکنیــم؛ مشــکل مــا این اســت 
کــه مــا زندگــی را بــا قواعــد قــرآن تطبیــق 
پزشــک  بــه  کــه  کســی  مثــل  نمیکنیــم؛ 
را  پزشــک  نســخه ی  و  میکنــد  مراجعــه 
میگیــرد لکن بــه آن نســخه عمــل نمیکند.«   
  ۹۹/۰۲/۰۶ اینگونــه اســت کــه بــا  رعایــت آداب 
اســالمی می توانیــم گامهــای محکمتــری 
بــه ســمت جامعه ســازی  و تمدن ســازی 

برداریــم. اســالمی 

گزیده بیانات

تشکیل نظام مردمـی
بـا ایـن انقـالب مـا بـه هـدف تشـکیل یـك نظـام 
ایـن هیـچ شـکی نیسـت کـه نظـام  مردمـی رسـیدیم، و در 

1361/10/30 اسـت.      مردمـی  اسـالمی،  جمهـوری 

رفع فقر و تبعیـــض
انسـانها  کـه[  بـود  ایـن  انقـالب  اهـداف  از  ]یکـی 
الهـی اسـت زندگـی کننـد. فقـر نباشـد،  اراده   آن چنانـی کـه 

 1367/11/23 نباشـد.    طبقاتـی  اختـالف  و  تبعیـض 

حفظ فرهنگ خودی
لحـاظ  از  کشـور  ایـن  کـه  می خواسـتند  مـردم 
فرهنگی، بـا فرهنـگ عمیـق و غنـی ای کـه دارد، کورکورانه تابع 

و دنبالـه رِو فرهنـگ بیگانـه نباشـد.  1379/02/23 

ایجاد نظام مستقل
هـدف انقـالب در درجـه اّول ایـن بـود کـه نظامـی 
در داخـل کشـور بـه وجـود بیـاورد کـه وابسـته نباشـد؛ بلکـه 

مسـتقل باشـد.     1374/03/14

برانداختن     اشـرافیت
آن چیـزی کـه مـردم را وادار می کـرد کـه نسـبت بـه این 
قضیه حّساسـیت نشـان دهند، رفتارهای مسـرفانه و متجّمالنه 

و ولخرجیها بـا مال مـردم در سـطح حکومـت بـود.   1379/02/23 

برقراری عدالت
انقـالب بـرای ایـن اسـت کـه عدالـت برقـرار شـود. 
 1371/10/17 عدالـت، هـدف پیغمبـران اسـت؛ هـدف انقـالب 

اسـالمی هـم بـوده اسـت.     1384/02/18

آزادی
و  بیــان  آزادی  فکــر،  [آزادی  انقــالب  از  ]قبــل 
نمی خواســتند؛  را  ایــن  مــردم  نبــود.  تصمیم گیــری  آزادی 

 1379/02/23 باشــد.     آزادیهــا  ایــن  می خواســتند 

ایجاد زندگی آبرومند
انقالب مـا بـراى ایـن بـود کـه یـك زندگـی آبرومند و 
شـرافتمند انسـانی را در سـایه ى اسـالم بـراى مردم مهیـا کند، 

ایـن هـدف انقـالب مـا بـود.   1362/02/13

بررسی اهداف انقالب اسالمی در بیانات رهبر انقالب 

چــرا    چــرا    انقــالبانقــالبکــردیـم؟کــردیـم؟

حاکمیت اسالم
انقـالب، بـراى حاکمیت اسـالم بـود. مـردم هـم که 
ایـن انقـالب را بـه پـا کردنـد و امـام را پذیرفتنـد، بـراى انگیـزه ى 

اسـالمی بـود.     1378/03/14

رواج اخالق فاضله
بـود.  ارزشـها  از  رواج اخـالق فاضلـه، یکـی دیگـر 
اسـالمِی  خلقّیـات  و  نیـک  اخـالق  کـه  بودنـد  مایـل  مـردم 

 1379/02/23 کنـد.    پیـدا  آنهـا شـیوع  بیـن  پسـندیده در 

»انقالب یک حادثه ی دفعی نیســت؛ انقالب یک دگرگونی اســت؛ این دگرگونی بتدریج انجام میگیرد. بله، حرکت انقالبی در 

اّول الزم است، تشکیل نظام انقالبی الزم اســت اّما تا وقتی که این انقالب بتواند پایه های خود را محکم کند و اهداف خود را 

ق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان الزم دارد.«    1394/11/19 خط حزب اهلل به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی 
ّ

تحق

انقالب شکوهمند اسالمی بخشی از اهداف انقالب را در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای مرور می کند.   

ـــای  ـــی از خطبه ه ـــه ای در بخش ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
بیـــان  بـــه   ۷۴/۱۱/۲۰ تاریـــخ  در  جمعـــه  نمـــاز 
اســـتکبار  سیاســـت های  و  انقـــالب  ویژگی هـــای 
جهانـــی علیـــه آن پرداختنـــد کـــه گزیـــده ای از آن مـــرور 

: د می شـــو
اســـتکبار در مقابـــل پدیـــده انقـــالب دو راه بیشـــتر 
نـــدارد... یکـــی ایـــن اســـت کـــه جمهـــوری اســـالمی 
را از بیـــن ببرنـــد. اگـــر بتواننـــد چنیـــن کاری بکننـــد، 
بـــرای مســـلمانان عالـــم تجربـــه میشـــود و میگوینـــد: 
»خـــوب؛ چـــه فایـــده ای دارد! مـــا زحمـــت بکشـــیم، 
آخـــرش هـــم مثـــل ایـــران شـــویم.« خطـــر از ســـر 
میگـــردد...  برطـــرف  خـــودش،  به خیـــال  دشـــمن، 
جمهـــوری  کننـــد  کاری  کـــه  اســـت  ایـــن  دوم  راه 
اســـالمی بمانـــد، لکـــن بـــا اســـتکبار - دشـــمن دیـــروز 
- کنـــار بیایـــد و دســـت از شـــعارهای مخالـــف خـــود 
بـــردارد. اگـــر ایـــن کار هـــم انجـــام گیـــرد، بـــاز خطـــر از 
ــازش  ــون سـ ــت. چـ ــده اسـ ــرف شـ ــتکبار برطـ ــِر اسـ سـ
جمهـــوری اســـالمی بـــا اســـتکبار، روحیـــه مســـلمانان 
را دچـــار ضربـــه خواهـــد کـــرد... تمـــام کارهایـــی کـــه 
امـــروز امریـــکا و صهیونیســـم و مـــزدوران و بقیـــه 
وابستگانشـــان میکننـــد، در جهـــت یکـــی از ایـــن دو راه 

اســـت.     74/11/20 

دو حربه استکبار برای مقابله با انقالب

خطبه های انقالب  

مقابـــل  در  پیغمبـــرش  بـــه  متعـــال  خداونـــد 
ـــاَب  ـــن ت ـــرَت َو َم ِم

ُ
ـــما ا ـَ ـــَتِقم ک اس

َ
ـــود: ف ـــکالت فرم مش

َمَعـــک؛)۱( اســـتقامت، ایســـتادن. البّتـــه ایســـتادگی 
شـــدن،  تســـلیم  لکـــن  دارد،  هـــم  ســـختی هایی 
ایـــن  هـــم  فرقـــش  دارد؛  بیشـــتری  ســـختی های 
اســـت کـــه شـــما در راه اســـتقامت و مقاومـــت هـــر 
ســـختی ای کـــه متحّمـــل بشـــوید، خـــدای متعـــال 
ُهـــم ال ُیصیُبُهـــم 

َ
ّن

َ
بـــه شـــما اجـــر خواهـــد داد: ٰذِلـــَک ِبا

 فـــی َســـبیِل  اهلِل  
ٌ

 َو ال َنَصـــٌب َوال َمخَمَصـــة
ٌ
َظَمـــا

ــن  ــوَن ِمـ ــاَر َو ال َینالـ ــُظ الُکّفـ ــا َیغیـ ــوَن َموِطًئـ َوالَیَطئـ
 صاِلـــح.)۲( هـــر 

ٌ
ُهـــم ِبـــه َعَمـــل

َ
 ُکِتـــَب ل

ّ
َعـــُدّوٍ َنیـــً ِاال

ســـختی ای کـــه شـــما تحّمـــل بکنیـــد، یـــک عمـــل 
صالـــح اســـت؛ در حالـــی کـــه اگـــر تســـلیم دشـــمن 
بشـــوید، ســـختی هایتان هیـــچ اجـــری هـــم پیـــش 
خـــدای متعـــال نـــدارد، بلکـــه تـــن بـــه ظلـــم دادن 
مجـــازات هـــم دارد. قـــرآن ایـــن جـــوری دســـتور 
میدهـــد: نـــه ظلـــم کنیـــد، نـــه زیـــر بـــار ظلـــم برویـــد.

    98/8/24          1( سوره هود، آیه 112        2( سوره توبه، آیه 120

تسلیم شدن اجر کار را از بین می برد

به رسم آیه ها   

امـــروز در جامعـــه مـــا، یکـــی از تالشـــهای اساســـی، 
ـــان  ـــا خودم ـــدام از م ـــر ک ـــد. ه ـــالق باش ـــر اخ ـــد تغیی بای
را موّظـــف بدانیـــم کـــه اخـــالق یـــک نفـــر را عـــوض 
بکشـــانیم.  خوبـــی  ســـمت  بـــه  بـــدی  از  و  کنیـــم 
ُکـــم 

ُّ
»ُکل مـــا هســـتیم.  نفـــر هـــم، خـــود  یـــک  آن 

ِتـــه« همـــه شـــما   َعـــن َرِعّیَ
ٌ

ُکـــم َمســـؤول
ُّ
راٍع َو ُکل

مســـؤول هســـتید و اّولیـــن مســـؤولیت، نســـبت 
بـــه شـــخِص خـــوِد شماســـت. بـــر خودمـــان نظـــارت 
کنیـــم. خودمـــان را از فســـاد اخـــالق، از پســـتی، از 
ــه ورزی،  ــی، از کینـ ــی، از بددلـ ــی، از بدخواهـ دروغگویـ
از بی رحمـــی، از تعـــّرض بـــه حقـــوق دیگـــران، از جفـــا 
مـــردِم  به حـــال  بی اعتنایـــی  از  دیگـــران،  حـــق  در 
ـــد،  ـــات فاس ـــه اخالقّی ـــت، و بقی ـــه و مراقب ـــاِج توّج محت

دور نگـــه داریـــم.  72/4/23

بر خودمان نظارت کنیم

درس اخالق  

شـــما امـــروز وقتـــی بـــه حادثـــه ی نـــوزده بهمـــن نـــگاه 
کنیـــد، ممکـــن اســـت اهمیـــت آن حادثـــه خیلـــی 
ــده  ــم، بنـ ــه آن روز بودیـ ــا کـ ــی مـ ــد؛ ولـ ــم نیایـ ــه چشـ بـ
کـــه آن روز خـــودم ناظـــر ایـــن جریـــان بـــودم و در 
ــی  ــروی هوائـ ــرادران نیـ ــع بـ ــوی در جمـ ــه ی علـ مدرسـ
حضـــور پیـــدا کـــردم و حرکـــت شـــجاعانه ی آنهـــا را 
ــل  ــرادی از قبیـ ــاس افـ ــن و احسـ ــاس مـ ــدم، احسـ دیـ
مـــن کـــه آن اوضـــاع را دیدنـــد، احســـاس دیگـــری 

اســـت.
حادثـــه ی نـــوزده بهمـــن یـــک خطشـــکنِی بـــزرگ 
بـــود، یـــک کار عظیـــم بـــود. افســـر، درجـــه دار و 
همافـــر بیاینـــد، علنـــا و بـــا صراحـــت بـــا انقـــالب 
هم آوائـــی کننـــد و نـــگاه کننـــد تـــو چشـــم نگهبانـــان 
رژیـــم طاغـــوت و بـــه آنهـــا »نـــه« بگوینـــد؛ ایـــن 
خیلـــی کار بزرگـــی بـــود. ایـــن اقـــدام اثـــر خـــودش را 

بخشـــید.   1390/11/19

خط شکنِی بزرگ همافران

روایت تاریخی  

ـــا  ـــا کنـــون ازدواج نکـــرده ام، آی ـــؤال: از آن جـــا کـــه ت س
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــی را ک ـــداری از مال ـــت مق ـــز اس جای
دارم، بـــرای هزینه هایـــی کـــه در آینـــده بـــه آن هـــا 

ــم؟ ــداز کنـ ــاز دارم، پس انـ نیـ

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

نـــدارد.

خمس پس انداز از درآمد سال

احکام  

نســلهای آینــده ۲۲ بهمــن را، کــه غلبــه ایمــان بــر کفــر و اهلل 
بــر طاغــوت و اســالم بــر کفــر بــود، بایــد حفــظ کننــد و بــزرگ 
بشــمارند. بــزرگ بشــمارند روزی را کــه خــدای تبــارک و تعالی 
بــر ملــت مــا مّنــت گذاشــت و ایــن ملــت را یکپارچــه کــرد  و او 

را غلبــه داد.        59/11/24

کالم امام   

22 بهمن را
 حفظ کنید و

 بزرگ بشمارید

ـــه ام  ـــم گفت ـــّرر ه ـــردم و مک ـــد ک ـــم تأکی ـــً ه ـــه قب ـــان ک همچن
آن  بـــه  و  بـــه دولـــت جـــوان و حزب اللهـــی معتقـــدم 
ــای ایـــن  ــا بـــه معنـ امیـــدوارم و البّتـــه دولـــت جـــوان صرفـ
نیســـت کـــه بایـــد یـــک رئیـــس دولـــت جـــوان، آن هـــم مثـــً 
جـــوان بـــه معنـــای ۳۲ ســـاله داشـــته باشـــد؛ نـــه، دولـــت 
ـــاده ای  ـــاط و آم ـــا و بانش ـــِر پ ـــت س ـــک دول ـــی[ ی ـــوان، ]یعن ج
کـــه در ســـنینی باشـــد کـــه بتوانـــد تـــالش کنـــد و کار بکنـــد 
و خســـته و از کارافتـــاده نباشـــد؛ منظـــور ایـــن اســـت. 
ــد؛  ــا جواننـ ــک معنـ ــه یـ ــم بـ ــاال هـ ــنین بـ ــا سـ ــا تـ بعضی هـ
حـــاال همیـــن شـــهید عزیـــز -شـــهید ســـلیمانی- شـــصت 
و چنـــد ســـال ســـّنش بـــود، ایشـــان کـــه خیلـــی جـــوان 
نبـــود؛ اگـــر َده ســـال دیگـــر هـــم زنـــده میمانـــد و بنـــده زنـــده 
میمانـــدم و بنـــا بـــود کـــه مـــن مشـــّخص بکنـــم، او را در 

همیـــن جـــا نگـــه میداشـــتم.   1399/02/28 

دولتی الزم داریم که خسته
 و از کارافتاده نباشد

دولت جوان حزب اللهی  

کــه  اســت  ُپربرکتــی  و  گــرم  کانــون  یــک  خانــواده 
قوی تریــن پایه هــای تربیــت انســان در ایــن کانــون 
گذاشــته میشــود. در کانــون خانــواده اســت کــه 
ــری  ــی و فک ــت روح ــای تربی ــن پایه ه ــن و مهم تری اّولی
محیــط  بهتریــن  خانــه  میشــود.  نهــاده  بنــا  بشــر 
آســایش جســم و جــان اســت، بهتریــن کانــون رفــع 
فضــای  حقیقی تریــن  اســت،  روح  و  تــن  خســتگی 
صمیمّیــت اســت؛ هیــچ صمیمّیتــی در هیــچ محیطــی 
بــه قــدر خانــواده و بیــن مــادر، فرزنــد، پــدر، همســران 
تصــّور نمیشــود و وجــود نــدارد. در چنیــن کانــون 
مبارکــی محــور کیســت؟ مــادر؛ اصــل کیســت؟ مــادر؛ 
مرکــز دایــره کیســت؟ مــادر. مــادر، محــور خانــواده 

اســت.   1399/11/15

مادر محور خانواده است

خانواده ایرانی  

ــئله ی  ــز، مسـ ــای عزیـ ــما جوانهـ ــه شـ ــن بـ ــه ی مـ توصیـ
خودســـازی اســـت؛ خودســـازی خیلـــی مهـــم اســـت؛ هـــم 
در ابعـــاد فـــردی، هـــم در ابعـــاد جمعـــی. هـــم شـــخص 
خـــود شـــما بایـــد خودســـازی کنیـــد، هـــم جمعتـــان بایـــد 
ــازی  ــد؛ خودسـ ــازی کنـ ــع خودسـ ــک جمـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
خیلـــی مهـــم اســـت. ایـــن کمـــک میکنـــد بـــه شـــما کـــه از 
ـــد.  ـــور کنی ـــد، بســـالمت عب ـــور کنی لغزشـــگاه ها راحـــت عب
لغزشـــگاه هایی وجـــود دارد؛ تـــرس، یـــک لغزشـــگاه 
احســـاس  اســـت،  لغزشـــگاه  یـــک  تردیـــد،  اســـت، 
ضعـــف، یـــک لغزشـــگاه اســـت، انگیزه هـــای ناســـالم، 
ــر راه  ــادی سـ ــگاه های زیـ ــت؛ لغزشـ ــگاه اسـ ــک لغزشـ یـ
مـــا وجـــود دارد، بخصـــوص بـــرای فّعـــاالن مســـائل 
ــاج  ــازی احتیـ ــه خودسـ ــتر بـ ــا بیشـ ــذا اینهـ ــی؛ لـ اجتماعـ
دارنـــد و نیـــاز دارنـــد کـــه ُبنیـــه ی روحـــی و معنـــوی 
خودشـــان را قـــوی کننـــد. بـــه نظـــر مـــن وقتـــی ُبنیـــه ی 
ــه ی  ــم در زمینـ ــد، هـ ــوی شـ ــما قـ ــوی  شـ ــی  و معنـ روحـ
فکـــر، هـــم در زمینـــه ی تصمیم گیـــری، هـــم در زمینـــه ی 
عمـــل، توانایی هـــای بیشـــتری پیـــدا خواهیـــد کـــرد و 
ــه  ــما بـ ــم. شـ ــاز داریـ ــا نیـ ــه اینهـ ــوان بـ ــل جـ ــا در نسـ مـ
معنـــای واقعـــی کلمـــه مثـــل فرزنـــدان مـــن هســـتید و 
همـــان چیـــزی را بـــرای شـــماها دوســـت دارم کـــه بـــرای 
ـــرض  ـــه را ع ـــت دارم و آنچ ـــودم دوس ـــلی خ ـــدان نس فرزن
میکنـــم، بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه بـــرای شـــما مفیـــد 

میدانـــم.    1399/02/28

ُبنیه ی روحی و معنوی خود را قوی کنید

حزب ا... این است  

عکس نوشت  

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؛ 

این سابقه ندارد.«       1383/11/19

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

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   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   


