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حزب ا... این است   |    ۴ 

نگذارید مردم را با زور 
و فریب، جهّنمی کنند

بزرگداشــت شــهدا بــرای آینــده ی ایــن کشــور، حیاتــی و ضــروری اســت. فرهنگ شــهادت یعنــی فرهنــگ تــاش کــردن بــا ســرمایه گذاری از خود 
بــرای اهــداف بلندمــّدت مشــترک بیــن همــه ی مــردم... ایــن فرهنــگ اگــر عمومــی شــد، ایــن کشــور و هــر جامعــه ای که ایــن فرهنــگ را داشــته 

 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ــف نخواهد شــد؛ بــه عقــب بــر نخواهــد گشــت و پیــش خواهــد رفــت.  
ّ

باشــد، هرگــز متوق

مزار: حرم علی بن مهزیار اهواز

با فرهنگ شهادت، هرگز متوقف نمی شویم
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید سیدعمار موسوی

شهید هفته  

شهادت: فرودگاه نظامی T۴ در استان حمص سوریه تاریخ شهادت:20 فروردین 97

                            تقارن اعیاد پربرکت ماه شعبان و سال نو بر همه ملت ایران مبارک باد
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تواصی؛ زنجیره حفظ مردم 
مقابل دشمن

یکی از دستورات اســـام برای حفظ و  سخن
تقویت افراد در جبهه حق و جلوگیری هفتـه

از لغزش جامعـــه »تواصی« اســـت، 
تواصـــی یعنـــی همدیگـــر را توصیه و 
سفارش کردن. این موضوع برگرفته از آیه ی 2و3 
سوره ی عصر است: "همه ی انسان ها در خسران 
و زیان هستند مگر کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجـــام داده انـــد و یکدیگر را به حـــق و صبر 
توصیه می کنند." اما ســـؤال این است که معنای 
توصیه بـــه حق و صبـــر چیســـت و چگونه حاصل 

می شود؟ 

    مسئولیت دو جانبه در توصیه به حق و صبر
خسران در آیه ی شریفه به معنای »از دست رفتن 
سرمایه« اســـت  و »همه ی ما هر لحظه در حال از 
دست دادن سرمایه هســـتیم. سرمایه چیست؟ 
عمر ماست.«    88/4/3 مگر کسانی که »ءامنوا 
و عملـــوا الّصالحات و تواصـــوا بالحـــّق و تواصوا 
بالّصبر. اگـــر ایمان بود، عمل صالـــح بود آن وقت 
این ســـرمایه رفته اســـت، اما چیز بهتری جای آن 
را خواهد گرفـــت.«     88/4/3 »بخشـــی از عمل 
صالح هم که مهمتر است، تواصی به حق و تواصی 

به صبر است.«     88/4/3
توصیه کـــردن همدیگـــر و موعظه حســـنه،  امری 
ضـــروری در زندگی اجتماعی انســـان اســـت چون 
»نفس انسان، سرکش و فراموش کار است و تذکر 
ع  دم بـــه دم الزم دارد.«    70/5/23 » لـــذا در شـــر
مقّدس اسام تواصی وارد شده است.«    82/8/11 
انســـان به تنهایی نمی تواند بصیرت و اســـتقامت 
خود را در برابـــر امواج فتنه ها و دشـــمنی ها حفظ 
کند، »مثل کوه نوردهـــا در جاهـــاى خطرناك که با 
ریســـمان یکدیگر را، کمرها را، به هم وصل میکنند؛ 
یکی اگر پایش بلغزد، پرت نمیشـــود تا آخـــر کوه... 

ْبِر...  َحّقِ َو َتواَصْوا ِبالّصَ
ْ
َتواَصْوا ِبال

ادامه در صفحه 3

سخن هفته

دولت جوان حزب اللهی      |     4 

2

نباید برای جلب توجه مردم، هر حرفی زد

جهاد برای جهاد برای 
امیدآفرینیامیدآفرینی

غسل و روزه عید نوروز

احکام     |     4   خطبه های انقالب      |     3  

رفاه حق ملت است، امااسراف هرگز!

بازخوانی یک مطالبه مهم و سرنوشت ساز
در گزیده بیانات حضرت آیت  اهلل خامنه ای
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گزیده بیانات

بازخوانی یک مطالبه مهم و سرنوشت ساز در گزیده بیانات حضرت آیت  اهلل خامنه ای

ینی ینی امیدآفر جهاِدجهاِد امیدآفر
الف( امیدواری و امیدآفرینی

امید از خداست، یأس از شیطان!
امید از خداست یأس از شیطان است. باید آحاد مردم بدانند، آینده یی که 
در انتظار این ملت است، به مراتب از سالهای گذشته بهتر و شیرینتر خواهد 
بود. به فضل پروردگار، در سایه ی پایمردی ملت و تاش و توان شما مردم، هیچ چیزی 

نشدنی نیست.     1370/05/30

امیدواریم چون در راه خدا حرکت می کنیم
این راهی که ما داریم ]در آن[ حرکت میکنیم، راه امید اســــت؛ زیرا که راه خدا 
است، راه قوانین طبیعت است؛ آنها ]هستند که[ برخاف حّقند و باید از آینده 
نومید باشند؛ ما برطبق قوانین الهی و قوانین طبیعی داریم حرکت میکنیم... چرا امیدوار 

نباشیم؟    13۶8/12/10

»همت مردم« و »شور جوانان« مایه امید است
خدا را شــــکر میکنیم که روزنه های امیــــد را در دل ما هرگز 
نبست. انسان وقتی به وضع کشــــور نگاه میکند، روزبه روز 

به آینده ی این راه، به آینده ی این ملت، به آینده ی این کشــــور، امیدوارتر 
میشــــود. این مردم مؤمن، این مردم با همت، این جوانهای با نشــــاط و با 

شور، در عرصه های مختلف، اینها همه امید انسان را به آینده بیشتر میکند. 
  13۹2/02/25  

عوامِل امید برانگیز را ببینید!
اگــر امیــد نبــود، حرکــت نخواهــد بــود... 
امیــد واقعــا وجــود دارد. کســی نگویــد: 
 ،

ّ
ــدالَل ــم!؟« بحم ــردم بدهی ــه م ــودی ب ــِد بیخ ــا! امی »آق

امــروز در جامعــه ی مــا، عوامــل امیــد برانگیــز از همــه 
ــد  ــته باش ــود داش ــل وج ــر دو عام ــت. اگ ــتر اس ــز بیش چی
کــه یکــی را دلســرد کنــد، در کنــار آن، ده عامــِل امیــد 
برانگیــز هســت. منتهــا، بعضــی، عوامــل امیــد برانگیــز را 

نمیبیننــد.   1373/0۶/21 

اگر مأیوس میشدیم، به پیروزی نمیرسیدیم
مطلقا بایســــتی اجازه ندهید که یأس و ناامیدی 

بر شــــما غالب بشــــود. اگــــر بنا باشــــد که انســــان از 
شکســــتها مأیوس بشــــود، ما صد بار باید در دوران مبارزه و صد بار 

باید در جنگ هشت ســــاله ی تحمیلی مأیوس میشدیم، عقب نشینی 
میکردیم... اگر ]آنهایــــی که مبارزه میکردند[ مأیوس میشــــدند، مبارزه 

به پیروزی نمیرسید... اگر بنا بود انســــان با شکست و با عقب نشینی 
مقطعــــی مأیوس بشــــود که هیــــچ چیز به ســــامان نمیرســــید.    

13۹۶/03/17

ریشه ای ترین جهاِد جوانان
بـــدون ]امیـــد،[ ایـــن کلیـــد اساســـِی همـــه ی قفلهـــا، هیـــچ 

گامـــی نمیتـــوان برداشـــت... شـــما جوانـــان بایـــد در خـــود 
و دیگـــران نهـــال امیـــد بـــه آینـــده را پـــرورش دهیـــد. تـــرس و نومیـــدی را 

ــما  ــاد شـ ــه ای ترین جهـ ــتین و ریشـ ــن نخسـ ــد. ایـ ــران برانیـ ــود و دیگـ از خـ
اســـت.    13۹7/11/22 

ب( خطراِت یأس و ناامیدی
سم ُمهلک

بدترین بائی که ممکن است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی است، 
یأس اســــت. اینکه میگویند: آقا! چه فایده دارد؟ فایده         ای ندارد. این روحیه         ی 
»فایده         ای ندارد« - یأس از آینده - سم مهلک همه         ی فعالیتهاست؛ چه فعالیتهای اجتماعی 
و سیاسی، چه حّتی فعالیتهای علمی و پژوهشی. این کسانی که کشفیات بزرگ را در زمینه         های 
علوم تجربی و دانشهای گوناگون انجام دادند، اینها اگر ناامید از نتیجه بودند، قطعا به اینجا 

نمیرسیدند. امید، آن نیروی عظیمی است که انسان را پیش می برد.    1388/0۶/08 

نتیجه ناامیدی »بی عملی« است
مواظب باشــــید نگاهتان به آینده، نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه بدبینانه 
و نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه و بدبینانه شــــد، نگاه »چه فایده            ای 
دارد« شــــد، به دنبالش بی عملی، بــــه دنبالش بی تحرکی، 
به دنبالش انزواء اســــت؛ مطلقا دیگــــر حرکتی وجود 
نخواهــــد داشــــت؛ همانی اســــت که دشــــمن 
میخواهــــد.   1388/0۶/04 مــــردِم مأیوس، 
ناامید و بدون افق دید، بیصبــــری میکنند؛ نه 
اینکه کار نمیکنند، مانع کار هم میشــــوند؛ ولی 
مردِم امیدوار خودشان جلو جلو میدوند و مسئوالن 

را به دنبال خودشان میکشانند.    1385/03/2۹ 

ناامیدی، عامل قطعی شکست 
اگر مردم ناامید شــــدند، اعتماد خودشــــان را از 
دست دادند، متزلزل شــــدند، شکست قطعی 
است... عامل اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم است؛ عامل 
در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاست. این امید را باید 
در مردم تقویت کرد؛ مردم را نباید ترســــاند؛ مردم را نباید بدبین 
کرد، بی اعتماد کرد... ]در قرآن کریم[ ترسیدن مردم مذمت شده؛ 

مردم را ناامید و بی اطمینان کردن، مذمت شده.    138۹/0۶/25 

»دیگر فایده ای ندارد« خواست استکبار است
امروز اســــتکبار جهانی مایل اســــت کــــه ملتهای 
مســــلمان، دچار روح ناامیدی شــــوند و بگویند: 
دیگر نمیشــــود کاری کرد؛ دیگر فایده ای نــــدارد! میخواهند این 
را به زور در مــــردم تزریق کنند. ما که در جریــــان خبرهای تبلیغاتی و 
زهرآگین دشــــمنان قرار داریم، به عیان میبینیم که اغلب خبرهایی که 
تنظیم میکنند، برای مأیوس کردن مردم است... برای چه؟ برای این که 
جوشش و امید را از این مجموعه انسانی که با امید کار میکند، بگیرند 
و آن را به یک موجود مرده، یا شــــبیه مرده تبدیل کنند، تا بتوانند هر 

کاری که مایلند انجام دهند!    137۶/0۹/25 

این حنجره در اختیار دشمن است!
هر نَفسی و هر حنجره ای که برای ناامید کردن مردم بَدمد 
و به صــــدا درآید بدانید که در اختیار دشــــمن اســــت؛ چه 
خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی که کلمه ای را در جهت ناامید 
ق به دشمن است. چه صاحب 

ّ
و مأیوس کردن مردم روی کاغذ بیاورد، متعل

این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده میکند.    137۶/0۹/25 

 رهبر انقاب در بیانات اخیرشــــان ذیِل بحث »تواصی به صبــــر و بصیرت«، خطاب به جوانان تأکیــــد کردند: »از فضای مجازی اســــتفاده کنید برای امیدآفرینــــی«    13۹۹/12/21  
خط حزب الل به همین مناسبت، توصیه ها و تذکرات ایشان در زمینه ی امیدآفرینی و پرهیز از یأس را بازخوانی می کند:
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یــک ملــت حــق دارد بــا رفــاه زندگــی کنــد...؛ حــق دارد از انــواع نعــم 
الهــی اســتفاده کنــد - در ایــن شــّکی نیســت - همــه قشــرهای 
یــک ملــت هــم بایســتی بتواننــد اســتفاده کننــد؛ لیکــن حّتــی 
ــم  ــد ه ــوردار از درآم ــت، برخ ــک مل ــت و ی ــک دول ــه ی ــی ک در مواقع
هســتند، اســراف مضــر و مذمــوم و شــرعا حــرام اســت؛ چــه برســد 
ــود...  ــم میش ــت ک

ّ
ــور موق ــه ط ــور ب ــک کش ــد ی ــه درآم ــی ک آن وقت

ــه کســانی اســت کــه متمّکنیــن  خطــاب مــن در درجــه اّول متوّج
بــه کشــورند؛ دستشــان بــه دهانشــان میرســد و میتواننــد 
ــات زندگــی،  ــد گوشــت، مــواد غذایــی، امکان ــد؛ میتوانن خــرج کنن
ــینهای  ــی و ماش ــایل برق ــام وس ــواع و اقس ــدرن، ان ــوالت م محص
گرانقیمــت تهیــه کننــد. »چــو دخلــت نیســت، خــرج آهســته تر 
این جــا دخــل شــخصی مــاک  کــن«. نگــو مــن دخــل دارم؛ 
نیســت؛ دخــل کشــور مــاک اســت. وقتــی کــه یــک ملــت مقــداری 

درآمــدش کــم میشــود، بایــد ماحظــه کننــد.    1377/10/04 

رفاه حق ملت است، امااسراف هرگز!

خطبه های انقالب  

جبهه دشمن فرسوده است

به رسم آیه ها  

مـا همـان مـاده خـام هسـتیم کـه  اگـر روی خودمـان کار کردیـم 
و توانسـتیم ایـن مـاده خـام را بـه شـکل های برتـر تبدیـل کنیـم، 
آن کار الزم در زندگـی را انجـام داده ایـم. هـدِف حیـات همیـن 
اسـت. وای بـه حـال کسـانی کـه روی خودشـان از لحـاظ علـم و 
عمـل کاری نکننـد و همان طـور کـه وارد دنیـا شـدند، بـه اضافـه 
پوسـیدگی ها و ضایعـات و خرابی هـا و فسـادها کـه در طـول 
زندگـی بـرای انسـان پیـش می آیـد، از ایـن دنیـا برونـد. مؤمـن 
بایـد به طور دائـم روی خـودش کار کنـد؛ به طـور دائم. نـه این که 
خیـال کنیـد »به طـور دائـم« زیـادی اسـت یـا نمی شـود؛ نـه. هـم 
می شـود، هـم زیـادی نیسـت. اگـر کسـی مراقـب خـود باشـد؛ 
مواظـب باشـد کارهـای ممنـوع و کارهایـی را کـه خـاف اسـت 
ـق می شـود... 

ّ
انجـام ندهـد و راه خـدا را بـا جدیـت بپیمایـد، موف

و برنامـه اسـام، متناسـب بـا همیـن خودسـازِی به طـور دائـم 
اسـت.   1371/12/04

»خودسازی دائمی« شدنی است

درس اخالق  

سخن هفته

ادامه از صفحه 1
هــم بــه پیمــودن راه حــق یکدیگــر را توصیــه 

کنیــد، هــم بــه صبــر.«    ۹5/2/1 
فقــدان  و  اســت  بصیــرت  حــق،  شــناخت  راه 
بصیــرت باعــث می شــود در جامعــه »حــق و 
باطــل مشــتبه بشــود.«    88/07/15. بصیــرت 
بایســتی  شــناختن...  را  درســت  »راه  یعنــی 
مراقبــت کــرد کــه انســان در شــناخت راِه درســت 
و »صبــر یعنــی   ۹۹/12/21 اشــتباه نکنــد.«    
اســتقامت ... البّتــه غالبــا دشــمنان یــا کســانی 
کــه آگاهــی درســتی ندارنــد صبــر را بــد معنــا 
میکننــد؛ صبــر یعنــی اینکــه انســان اســتقامت 

ِبــَورزد.«    ۹۹/12/21

انقــاب  بــا  بــه حــق و صبــر      رواج تواصــی 
می ســا ا

خاطـــر  »بـــه  انقـــاب  از  قبـــل  ایـــران  ملـــت 
ــاى نابـــاب و تربیتهـــاى غلـــط، بصیـــرت  حکومتهـ
ـــان،  ـــه اى از زم ـــی در بره ـــود. وقت ـــم ب ـــرش ک و صب
آگاهـــان جامعـــه و کســـی مثـــل امـــام بزرگـــوار 
ـــردم  ـــد، م ـــرت دمیدن ـــردم بصی ـــدند، در م ـــدا ش پی
َحـــّقِ َو 

ْ
را بـــه صبـــر وادار کردنـــد، َو َتواَصـــْوا ِبال

ْبـــِر، را در جامعـــه رایـــج کردنـــد.«     َتواَصـــْوا ِبالّصَ
ـــئله ی  ـــه مس ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی 77/8/12 ب
حـــق و صبـــر، صرفـــا فـــردی نیســـت و مســـئولیت 
بایـــد  »همـــه  دارد،  همـــراه  بـــه  اجتماعـــی 
همدیگـــر را بـــه نگهداشـــتن حـــق و پاســـدارى 
وصیـــت  کنیـــم...  توصیـــه  و  وصیـــت  حـــق  از 
ــر  ــتادگی و صبـ ــر بایـــد ایسـ ــان بـــه یکدیگـ همه مـ

باشـــد.«    ۶۹/۹/3 
جامعــه ای کــه تواصــی بــه حــق و صبــر دارد، 
اولیــن اثــر آن منحــرف نشــدن اســت، »همــه 
بایــد همدیگــر را توصیــه و ســفارش بــه حــق، 
ــن  ــا از ای ــم ت ــی کنی ــتقیم اله ــظ راه مس ــر و حف صب
راه منحــرف نشــویم.«    82/8/11 دومیــن اثــر 
تواصــی، اســتحکام در مقابــل دشــمن اســت، 
»ایــن زنجیــره ی تواصــی و توصیــه کــردن بــه 
یکدیگــر ... همــه را نگــه میــدارد... ایــن جامعــه 
دشــمن  تحــّرکات  دســتخوش  به آســانی 
نخواهــد شــد.«    ۹۹/12/4 در واقــع الزمــه ی 
صبــر و اســتقامت، یــاری کــردن یکدیگــر اســت: 
»تواصــی بــه صبــر، یکدیگــر را وادار کــردن بــه 
ایســتادگی و مقاومــت و تحّمــل و پایــداری«     

اســت.  ۹۹/12/4

    خسارت اجتماعی ناامیدی
ـــره ی  ـــان تواصـــی کـــه زنجی ـــن جری »اگـــر چنانچـــه ای
ـــا  ـــود، قطع ـــع بش ـــت،  قط ـــان اس ـــت مؤمن محافظ
ــمن  ــید.«    ۹۹/12/21 دشـ ــد رسـ ــارت خواهـ خسـ
دنبـــال ایـــن اســـت کـــه »رشـــته ی تواصـــی بـــه 
حـــق و صبـــر را در بیـــن مؤمنـــان قطـــع کنـــد و 
 ۹۹/12/21 جریـــان تواصـــی را قطـــع کنـــد.«    
تـــا بدیـــن وســـیله مـــردم »همدیگـــر را حفـــظ 
نکننـــد، بـــه یکدیگـــر امیـــد ندهنـــد.«    ۹۹/12/21 
جریـــان  قطـــع  اجتماعـــی  و  بـــزرگ  خســـارت 
تواصـــی ایـــن اســـت کـــه »انســـانها احســـاس 
تنهایـــی و نومیـــدی کننـــد و اراده هـــا ضعیـــف 
ـــدام از  ـــت اق ـــود، جرئ ـــگ بش ـــا کمرن ـــود، امیده بش

ــد  ــردم ناامیـ ــر مـ ــرود.«    ۹۹/12/21 »اگـ ــت بـ دسـ
ــد،  ــت دادنـ ــان را از دسـ ــاد خودشـ ــدند، اعتمـ شـ
اســـت.«   قطعـــی  شکســـت  شـــدند،  متزلـــزل 
ناامیـــد  را  »مـــردم  قـــرآن  در  لـــذا   8۹/۶/25   
کـــردن، مـــردم را بی اطمینـــان کـــردن، مذمـــت 
شـــده. متقابـــا، نقطـــه ى مقابـــل همدیگـــر را 
بایـــد وصیـــت کنیـــم، توصیـــه کنیـــم بـــه صبـــر، بـــه 
ــر را نگـــه  ــتادگی، بـــه پیـــروى از حـــق؛ همدیگـ ایسـ

داریـــم.«    8۹/۶/25

    امیدآفرینی و بصیرت آفرینی
امیــد »کلیــد اساســِی همــه ی قفلهــا« اســت و 
بــدون آن »هیــچ گامــی نمیتــوان برداشــت.«   
  ۹7/11/22  دشــمن در جنــگ نــرم بــه دنبــال 
ناامیــد کــردن مــردم و نابــودی عزم هاســت و 
جوانــان بــه عنــوان افســران جنــگ نــرم »نبایــد 
اجــازه بدهنــد یــک چنیــن اّتفاقــی بیفتــد و بایــد 
امیدآفرینــی کننــد، بایــد توصیــه ی بــه ایســتادگی، 
توصیــه ی بــه تنبلــی نکــردن، توصیــه ی بــه خســته 
نشــدن کننــد.«    ۹۹/12/21 ایــن »نخســتین و 
ریشــه ای ترین جهــاد«    ۹7/11/22  افســران جنگ 
ــی  ــک فرصت ــازی ی ــای مج ــروز فض ــت. »ام ــرم اس ن
اســت بــرای ایــن کار... از فضــای مجــازی اســتفاده 
کنیــد بــرای امیدآفرینــی، بــرای توصیــه ی بــه صبــر، 
ــی.«    ــرای بصیرت آفرین ــق، ب ــه ح ــه ی ب ــرای توصی ب

۹۹/12/21  
همچنیـــن مـــردم نســـبت بـــه مســـئوالن هـــم 
را  مســـئولین  »مـــردم  کننـــد.  تواصـــی  بایـــد 
موعظـــه کننـــد، نصیحـــت کننـــد، خیرخواهـــی 
کننـــد، بنویســـند بـــرای آنهـــا، بگوینـــد بـــرای 
آنهـــا، پیغـــام بدهنـــد تـــا مبـــادا دچـــار لغـــزش 

بشـــوند.«     88/۶/20
از ســـوی دیگـــر خانـــواده »پایـــه ی اصلـــی در 
جامعـــه و ســـلول اصلـــی جامعـــه اســـت«   
۹0/10/14 بنابرایـــن در خانـــواده نیـــز تواصـــی 
بایـــد جریـــان داشـــته باشـــد، همیشـــه »یـــك 
مجموعـــه ى بـــه هم پیوســـته ى متواصـــِی بـــه 
حـــق و متواصـــِی بـــه صبـــر در درون خانـــواده 
مســـلمان وجـــود دارد.«    83/5/25 »هـــم 
مـــرد زن را بـــه پیـــروى از حقیقـــت و صبـــر و 
اســـتقامت در راه خـــدا ســـفارش کنـــد، و هـــم 
ــر  ــت و صبـ ــق و حقیقـ ــروى از حـ ــه پیـ ــرد را بـ زن مـ
ــن  ــد... ایـ ــه نمایـ ــدا توصیـ ــتقامت در راه خـ و اسـ
نصیحـــت، از هـــر نصیحتـــی کارآمدتـــر اســـت. 
ـــم  ـــدان ه ـــت، روى فرزن ـــر و محّب ـــان مه ـــا زب ـــه ب البّت

اثـــر میگـــذارد.«     77/7/21

    هم افزایی در راه قله ها
و در آخـــر بایـــد توجـــه داشـــت کـــه تواصـــی بیـــن 
افـــراد جامعـــه در راه رســـیدن بـــه اهـــداف بلنـــد 
تمدنـــی نقـــش بســـیار مهمـــی دارد. »ملتـــی کـــه 
هویـــت خـــود را شـــناخته و بـــه آن تکیـــه کـــرده 
اســـت، سرنوشـــت او جـــز عـــزت و ســـربلندى و 
ــت. در راه  ــرى نیسـ ــز دیگـ ــزون، چیـ ــدار روزافـ اقتـ
ــه  ــد همـ ــُکوه، بایـ ــه ى پرُشـ ــه ایـــن قلـ ــیدن بـ رسـ
ـــروى  ـــر نی ـــه یکدیگ ـــه ب ـــد؛ هم ـــکارى کنن ـــم هم باه
َحـــّقِ َو َتواَصـــْوا 

ْ
بیشـــتر بدمنـــد: َو َتواَصـــْوا ِبال

ْبـــِر.«     85/8/20  ِبالّصَ

یکــی از نقــاط امیــد ]در حرکــت عمومــی بــه ســمت چشــم انداز[، 
فرســودگی جبهــه ی مقابــل مــا اســت. بنــده بــه طــور قاطــع 
میگویــم امــروز تمــّدن غربــی دچــار انحطــاط اســت، یعنــی واقعــا 
انهــاَر ِبــه؛ فــی نــاِر 

َ
در حــال زوال اســت: َعلــٰی َشــفا ُجــُرٍف هــاٍر ف

ــم؛1 لــب گــودال اســت؛ ایــن جــوری اســت. البّتــه حــوادث و 
َ
َجَهّن

ــاس  ــی زود احس ــد؛ یعن ــاق می افت ــج اّتف ــع بتدری ــّوالت جوام تح
ف ناپذیــر خــدا کــه »ِان 

ّ
نمیشــود... و بعــد هــم وعــده ی تخل

صــَدُق ِمــَن الِل قیــا؟3 
َ
َتنُصــُروا الَل َینُصرُکــم«.2 خــب، َوَمــن ا

ــدا  ــی از خ ــه کس ــده ی  چ ــت؟ وع ــتگوتر اس ــدا راس ــی از خ ــه کس چ
درســت تر اســت؟ خــدا میگویــد: ِان َتنُصــُروا الَل َینُصرُکــم؛ اگــر 
شــما نصــرت کردیــد خــدا را، یعنــی بــه ســمت تمــّدن اســام و 
جامعــه ی اســامی و تحّقــق دیــن خــدا پیــش رفتیــد، خــدا شــما را 

یــاری میکنــد.   ۹8/3/1        1( ســوره توبــه، آیــه 10۹
2( سوره محمد، آیه 7        3( سوره نساء، آیه 122
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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:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

تحویل حــال ِالی احســن الحــال این اســت که 
ان شــاءالل  در این ســال نو ما تغییــرات روحی 
بدهیــم، یعنی واقعــا تحول بــر ایمــان حاصل 
بشــود. و او بــه این اســت کــه همان طــوری که 
ســیرۀ انبیا بوده اســت، جنگ و صلحشان برای 
خدا بوده اســت، هیــچ پیغمبری جنگ نکــرد ااّل 
برای خدا و صلح نکرد ااّل برای خدا. امسال نوروز 
ما بین دو عید واقع شده است: یکی عید سعید 
والدت حضــرت امام حســین )ســام  الل  علیه( 
که احیاکنندۀ دین اســام بود از صدر اســام تا 
آخر الزمان، و یکی هم عید 15 شعباِن ولی عصر 
)ارواحنا له الفداء( که او تا ازل احیا می کند دین 
خدای تبــارک و تعالــی را. امیدواریــم که ملت ما 
در این ســال نو طوری عمل کند که سیرۀ انبیا و 
اولیا بوده است. و عمده این است که هواهای 

نفس از بین برود.    ۶8/01/01 

کالم امام  

تحویل حال یعنی 
تحول بر ایمان 

حاصل شود

عکس نوشت  

معنوّیــــت و اخاق، جهت دهنــــده ی همه ی حرکتها 
و فّعالّیتهای فردی و اجتماعــــی و نیاز اصلی جامعه 
است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حّتی با کمبودهای 
ماّدی، بهشت میسازد و نبودن آن حّتی با برخورداری 
ماّدی، جهّنم می آفریند. شــــعور معنــــوی و وجدان 
اخاقی در جامعه هرچه بیشــــتر رشــــد کند برکات 
بیشــــتری به بار می آورد؛ این، بی گمان محتاج جهاد 
و تاش اســــت و این تاش و جهاد، بدون همراهی 
حکومتهــــا توفیق چندانی نخواهــــد یافت. اخاق و 

معنوّیت، البّته با دستور و فرمان به دست نمی آید، 
پس حکومتها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد 
کنند، اّما اّوًال خود باید منش و رفتار اخاقی و معنوی 
داشته باشند، و ثانیا زمینه  را برای رواج آن در جامعه 
فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی دراین باره میدان 
دهند و کمک برســــانند؛ با کانونهای ضّد معنوّیت و 
اخاق، به شیوه ی معقول بستیزند و خاصه اجازه 
ندهند که جهّنمی ها مردم را بــــا زور و فریب، جهّنمی 

کنند.  22 /۹7/11

نگذارید مردم را با زور و فریب، جهّنمی کنند

حزب ا... این است  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع پاسداران واحد توپخانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پاســــداران برای خدا مجاهدت کردند. روز پاســــدار، روز والدت حســــین بن علی علیه الّسام است؛ یعنی 
مظهر مجاهدت خالص و پاک برای خدا. این مجاهدت اگر از سوی مردم جواب داده شد، مثل مجاهدت 
نبّی اکرم میشود که حکومت اسامی را به وجود آورد و تاریخ را عوض کرد؛ اما اگر با کمک و همراهی دلهای 

مؤمن مواجه نشود، مانند واقعه عاشورا میشود که امام حسین به شهادت میرسد.   1381/07/17

حرفی کــه از دهان انســان خارج میشــود، باید 
واقعــی، صمیمــی، متکی بــه اطاعات درســت 
و برآمــده ی از زبــان صــادق و راســتگو باشــد. 
اینجور نباشــد که حاال بــرای اینکه توجــه مردم 
را جلب کنیــم، هرچه به دهانمــان آمد، بگوئیم؛ 
اینهــا را بایــد مراقبــت کننــد. نامزدهــا کاری کــه 
میدانند درســت اســت، میتوانند انجام دهند، 
آن را بگوینــد؛ ســعی کننــد مــردم را بــا واقعیت 
مواجه کنند؛ هم واقعیت اوضــاع، هم واقعیت 
خودشان. اگر چنانچه ما صادقانه عمل کردیم، 
اراده ی الهی هم کمــک خواهد کرد. گاهی کمک 
به ایــن بنده ی حقیــر این اســت که توفیــق این 
مســئولیت را پیدا کنــم، گاهی کمک بــه من این 
است که توفیق این مســئولیت را پیدا نکنم؛ هر 

دویش کمک الهی است.   ۹2/3/8

نباید برای جلب توجه مردم، هر حرفی زد

سؤال:
ــح  ــوروز صحی ــد ن ــت عی ــه نی ــل و روزه ب ــا غس آی

مــی باشــد؟
جواب: 

غسل و روزه ی عید نوروز مستحب می باشد.

غسل و روزه عید نوروز

دولت جوان حزب اللهی  

دولت مصــدق که نفــت را از چنگ انگلیســی ها با کمک 
افرادی که بودند -مرحوم آیت الل کاشانی و دیگران- 
توانست خارج کند، یک اشــتباه تاریخی انجام داد و آن 
تکیه ی به آمریکا بــود. در مقابل دشــمنی انگلیس ها، 
فکر کــرد بایــد یــک پشــتیبانی در عرصــه ی بین المللی 
داشــته باشــد؛ به آمریکایی ها اعتمــاد کرد؛ امیــد او به 
آمریکایی ها بــود. از این خوش بینی و ساده اندیشــی، 
آمریکایی ها استفاده کردند، ]کودتای [ بیست وهشتم 
مرداد را به راه انداختند. یک مامور آمریکایی بلند شــد 
آمد اینجا؛ رفت در سفارت یک کشور غربی مستقر شد 
و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی را با خودش 
همراه کــرد؛ عناصر و عوامــل داخلی خائــن هم وجود 
داشتند؛ کودتای بیست وهشتم مرداد را راه انداخت و 
همه ی زحمات ملت ایران در دوران ملی شدن صنعت 

نفت را بر باد داد.   ۹4/08/12
2۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت

هــر  در  زن  یــک  کــه  نقشــی  مهمتریــن 
ــاء  ــد ایف ــت میتوان ــم و معنوی ــطحی از عل س
کنــد، آن نقشــی اســت کــه بــه عنــوان یــک 
مــادر و یــک همســر میتوانــد ایفــاء کنــد؛ ایــن 
از همــه ی کارهــای دیگــر او مهمتــر اســت؛ 
ایــن، آن کاری اســت کــه غیــر از زن، کــس 
دیگــری نمیتوانــد آن را انجــام دهــد. ایــن 
زن اگــر مســئولیت مهــم دیگــری هــم داشــته 
باشــد، اما ایــن مســئولیت را باید مســئولیت 
اول و اصلــی خــودش بدانــد. بقــای نــوع 
اســتعدادهای  بالندگــی  و  رشــد  و  بشــر 
اســت؛  وابســته  ایــن  بــه  انســان  درونــی 
ایــن  بــه  جامعــه  روحــی  ســامت  حفــظ 
وابســته اســت؛ َســکن و آرامــش و طمأنینــه 
در مقابــل بیقراریهــا و تاطم هــا بــه ایــن 

وابســته اســت.   8۶/04/13

اشتباه تاریخی مصدق
 امید به آمریکا بود

بالندگی استعداد انسان،  وابسته 
به نقش مادران و همسران است

روایت تاریخی  

احکام  

خانواده ایرانی  


