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دستخط پیام تسلیت رهبر انقالب
 در پی درگذشت سردار سیدمحمد حجازی
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آغاز مرحله سوم پویش مردمی »ایران همدل« آزمایش کرونا در شرایط روزه
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اگر مرزبندی نکنید،دشمن نفوذ می کند

گزیدهایازبیاناترهبرانقالبگزیدهایازبیاناترهبرانقالب
دربارهیموضوع»انسباقرآن«دربارهیموضوع»انسباقرآن«

انتخابات یکی از سرنوشت ســازترین  سخن
رویدادهــای سیاســی کشــور اســت. هفتـه

کــه  اســامی  انقــاب  رهبــری  پــس 
بایستی »از حرکت کلی نظام مراقبت 
کند«     ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ نقش و مسئولیت مهمی در 
ایــن پدیــــــده دارد تــا در قبــــــال ایـــــن رویــــداد 
یعنــی  نظــام،  اصلــی  ارکان  از  مهــم،  سیاســی 
جمهــــوریت و اسلــــــامیت مـــــراقبت کنــــد چـــرا 
کــه »انتخابــات نشـــــانه ی مردم ســاالری دینــی 

است.«    ۱۳۹۰/۰۳/۰۸  

    اعتقاد صادقانه به مردم ساالری دینی
انقــاب شــکوهمند اســامی »مدیرّیــت کشــور 
را از یــک حکومــت اســتبدادی و فــردی تبدیــل 
کــرد به یــک حکومــت مردمــی و مردم ســاالری« 
ــت 

ّ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ پــس »حاکــم بــر سرنوشــت مل

ایران خود مردمند؛ مردمنــد که انتخاب میکنند؛ 
ممکن اســت خوب انتخــاب کنند، ممکن اســت 

بد انتخاب کننــد، اّما مــردم انتخــاب میکنند.« 
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و در چنیــن نظامــی همانطــور کــه 
رهبر انقاب تاکیــد دارنــد »رأی مردم بــه معنای 
واقعــی کلمــه حّق الّنــاس اســت. رعایــت ایــن 
حّق واجــب شــرعی اســت«      ۹۴/۰۶/۱۸ در نگاه 
مردم ســاالرانه رهبر انقاب حق النــاس انتخاباتی، 
وجــوه دیگــری هــم دارد. از جملــه درمــورد احــراز 
صاحیت هــا اینکــه »داوطلبی که نامــزد انتخابات 
می شــود اگــر آدم صالحــی اســت، او را رد نکنیم.« 
   ۱۳۹۴/۱۰/۱۴و »اگــر چنانچــه آدمــی باشــد کــه 
ــت 

ّ
دق مــا  و  باشــد  نداشــته  قانونــی  صاحّیــت 

نکنیــم و او وارد بشــود، ایــن هم باطل کــردن حّق 
مــردم اســت.«     ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و در آخــر هــم بایــد 
»نتیجــه ی آراء هرچه شــد، بــه آن ملتزم بــود؛ این 
هــم حّق الّنــاس اســت. اینکــه مــا در ســال ۸۸ در 
 مقابل کســانی که اصــرار میکردند بایــد انتخابات 
ادامه در صفحه سه

وفات ام المومنین حضرت خدیجه کبری� را تسلیت می گوییم

مثل آینهمثل آینه......
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گزیدهبیانات

گزیده ای از بیانات رهبرانقاب درباره ی موضوع »انس با قرآن«

یکـی از نـکات مـورد تأکیـد حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تـاوت روزانـه ي قـرآن و انـس بـا آن 
خـروی فراوانـی دارد. »خط حـزب اهلل« در این مطلب 

ُ
اسـت. موضوعی که نتایج دنیوی و ا

توصیه هـای رهبـر انقـاب در ایـن زمینـه و ثمـرات آن را بازخوانـی می کنـد:

مثل آینه...مثل آینه...مثل آینه...
عواقب رویگردانی از قرآن

ما باید به قرآن تمّسک کنیم. اّمت اســامی اگر از قرآن استفاده نکند 
و اعراض کند ضربه خواهد خورد، ســیلی خواهد خــورد؛ همچنان که 
خورد. امروز مــا به قرآن احتیــاج داریم؛ راه صحیــح زندگی جوامع اســامی و اّمت 
اســامی، عمل به قــرآن اســت.    97/2/6 مشــکل ما این اســت کــه ما زندگــی را با 
قواعد قرآن تطبیق نمیکنیم؛ مثل کســی که به پزشــک مراجعه میکند و نســخه ی 

پزشک را میگیرد لکن به آن نسخه عمل نمیکند.    99/2/6 

راِه زندگِی سعادت آمیز
اگر در جوامع بشــری قرآن حاكم باشد، هم ســعادت دنیا هست، هم 
علّو معنوی هســت. راه ســامت را، راه امنیــت را، راه امنیــت روانی را 
قرآن به روی ما باز میکند؛ راه عزت را قرآن به روی ما باز میکند؛ راه زندگی درست را 

و سبك زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز میکند.    92/3/18

معارف قرآنی، گفتمان عمومی 
معــارف قرآنــی بایــد تبدیــل بشــود بــه گفتمانهــای عمومــی در بین 
دبا 

ُ
مــردم؛ آن قدر تکرار بشــود، آن قــدر کار بشــود... آن قدر شــعرا و ا

و هنرمنــدان دربــاره ی آن کار هنــری بکنند کــه اینها بشــود جزو واضحــات و بّینات 
جامعــه ی اســامی.    96/2/7 باید جوری بشــود که جامعــه ی ما با معــارف قرآنی 
نــس بگیرنــد؛ اصــًا معــارف قرآنــی حاكم بــر ذهنهــا باشــد. اگــر این شــد، قدرت 

ُ
ا

استدالل به وجود می آید، ایمانها کامل میشود، .    98/2/16 

نس بگیرید 
ُ
همه با قرآن ا

نس بگیریــم. همه ی خانواده های مــا، جوانهای ما، 
ُ
با قرآن ا

مردم ما بایســتی با قرآن مأنوس بشــوند. این حفظ 
نس با قرآن اســت، تکرار این جلســات ]قرآنی[ 

ُ
قرآن مایــه ی ا

نس بــا قــرآن منافع 
ُ
نس بــا قــرآن اســت. ایــن ا

ُ
مایــه ی ا

زیــادی دارد؛ آشــنایِی بــا معــارف را ان شــاءاهلل بــه ما 
خواهد داد.    96/2/7

تالوِت روزانه ی قرآن 
مــن بــه جوانهــا غالبــا در مــورد قــرآن 
سفارش میکنم. سعی کنید رابطه تان 
را بــا قرآن قطــع نکنیــد. هــر روز، ولو نصــف صفحه، 

قرآن بخوانید؛ اینها همه اش مقِرب انســان اســت؛ صفای روح و گشــایش و فتوح 
معنوی را همینها برای انسان به وجود می آورد.    ۹۱/۷/۲۰

قرآنراازاولتاآخربخوانید
خواندن قرآن، از اول تا آخر، یک چیز الزمی اســت. بایــد قرآن را از اول 
تا آخر خواند؛ باز دوبــاره از اول تا آخر؛ تا همه ی معــارف قرآنی یکجا با 
ذهن انســان آشــنا شــود. البته معلمینی الزمند تا برای ما تفســیر کنند، مشکات 
آیات را تبیین کنند، معارف آیات و بطون آیات الهی را بــرای ما بیان کنند؛ اینها همه 

الزم است.    ۸۹/۴/۲۴

قرآنراباترجمهبخوانید
مــن بارهــا ایــن را از جوانــان خواســته ام، قــرآن را کــه هــر روز تاوت 
می کنید. هرچه تــاوت کردیــد، ترجمه آن را هــم نگاه کنیــد؛ بگذارید 
ایــن مفاهیــم در ذهن جــوان شــما حــک شــود. در آن صــورت فرصــت تدّبــر پیدا 

خواهید کرد.    ۷۹/۸/۹

نسگرفتیم...
ُ
اگرباقرآنا

نــس گرفتیــم، آن وقت ایــن فرصــت پیدا خواهد شــد که 
ُ
اگر بــا قرآن ا

صاحبــان فکر از قشــرهای مختلــف، بــر روی نــکات قرآنی تدّبــر کنند، 
چیزهایــی را از قــرآن اســتفاده و اســتنباط کننــد، بفهمنــد و به ســؤاالت گوناگون 
زندگی جواب بدهنــد. در نــوع ارتباطات، در نوع رفتــار، در نــوع موضع گیری ها، در 
نوع دشــمنی و دوســتی ها، در نوع برخورد با مال، در نــوع برخورد با امــور دنیا.    

 ۹۶/۳/۶

قرآنیشدناعمال
عمل خودمان را باید قرآنی کنیم... با قرآن کــه انس میگیرید، قرآن را 
که تاوت میکنید، هر جائی دســتوری اســت، هدایتی است، نصیحتی 
اســت، در درجه ی اول ســعی کنید آن را در وجــود خودتان، در باطــن خودتان، در 

دل خودتان پایدار کنید و آن را به عمل خودتان نزدیک کنید.    ۹۱/۴/۳۱

تقوّیتروحِیانسان
انس با قــرآن ایمــان را تقویــت میکند، تــوّکل به خــدا را زیــاد میکند، 
اعتمــاد به وعــده ى الهــی را زیــاد میکنــد، تــرس و خوف از مشــکات 
ماّدى را در انســان کــم میکنــد، انســانها را تقوّیت روحــی میکند، اعتمــاد به نفس 
میدهد، راه هاى تقّرب به خدا را براى انسان روشــن میکند. فواید و منافع انس با 

قرآن اینها است.    ۹۳/۴/۸

مثلآینه...
بــا قــرآن بایــد مثــل آینــه مواجــه شــد؛ 
پاکیزه، بــراق و بی زنگار؛ تا قــرآن در دل ما 
منعکس شــود. قــرآن باید در جــان ما انعــکاس پیدا 
کند؛ این همیشــه و بــرای همه نیســت؛ برای کســانی 
اســت که دلشــان را بــا صفــای باطــن و نفــس پاکیزه 
کنند؛ با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شوند؛ 
 کســانی که دل معانــد دارنــد، بنای برنشــنیدن و 

ّ
واال

نفهمیدن دارنــد، نوای قــرآن، کام قــرآن و پیام قرآن 
در دل آنها اثری نمی کند.    ۸۴/۷/۱۴
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امـروز مهمتریـن حـرف نظـام اسـامی عدالـت اسـت. امـروز مـا 
و مجاهدتهـا  اجـرا شـود. همـه تاشـها  می خواهیـم عدالـت 
بـرای ایـن اسـت کـه در جامعـه عدالـت تأمیـن شـود؛ کـه اگـر 
عدالـت تأمیـن شـد، حقـوق انسـان و کرامت بشـری هـم تأمین 
می شـود و انسـانها بـه حقـوق و آزادی خـود هـم می رسـند. 
بنابرایـن عدالـت محـور همـه چیـز اسـت. امـروز هـم در مقابـل 
آمریـکا  آن  نظـام اسـامی، نظـام اسـتکباری غـرب و در رأس 
قـرار دارد کـه بـا عدالـت دشـمن اسـت و عدالت سـتیز اسـت. 
نـه این کـه دنبـال عدالـت نیسـت؛ بـا عدالـت بـد اسـت. امـروز 
اگـر قـرار باشـد عدالـت مطـرح شـود و گریبـان کسـی را بگیـرد، 
گرفـت،  خواهنـد  قـرار  عدالـت  تازیانـه  زیـر  کسـانی که  اولیـن 
اسـم  نمی تواننـد  اینهـا  جهانی انـد!  اسـتکبار  سـردمداران 

عدالـت را بیاورنـد و دنبـال عدالـت باشـند.   ۸۲/۰۸/۲۳

اگر عدالت تأمین شد
انسانها به آزادی هم می رسند

خطبههایانقالب  

اگر مرزبندی نکنید،
دشمن نفوذ می کند

بهرسمآیهها  

ســحر  ایــن  نبایــد  میشــوند؛  پــا  همــه  رمضــان  مــاه  ســحر 
از دســت داد؛ ســحر فرصــت خیلــی خوبــی اســت. مکــّرر  را 
عــرض کرده ایــم کــه اگــر ماهــا از ســحر اســتفاده نکنیــم، در 
ایــن دنیــای شــلوغ، وقــت دیگــری نداریــم بــرای خلــوت بــا 
خودمــان، بــا دلمــان، بــا خــدای خودمــان؛ واقعــا وقتــی باقــی 
نمیمانــد. مــا گرفتاریــم؛ در ایــن ۲۴ ســاعت، چنــد ســاعتش کــه 
خوابیــم، آن ســاعتهایی هــم کــه بیــدار هســتیم، گرفتاریــم؛ هــر 
کســی یــک مشــغولّیتی دارد یــا مشــغولّیتهای مختلفــی دارد. 
آن فراغتهایــی کــه وجــود داشــت، امــروز وجــود نــدارد... امــروز 
ــود  ــته وج ــا در گذش ــن پدیده ه ــه ای ــود دارد ک ــی وج پدیده های
ــحر  ــط س ــا فق ــت م ــت... فرص ــاد اس ــاری زی ــذا[ گرفت ــته؛ ]ل نداش
اســت؛ اگــر چنانچــه ســحر را از دســت بدهیــم، دیگــر واقعــا 

فرصتــی باقــی نمیمانــد.    ۹۸/۰۲/۱۰  

سحرهای رمضان را از دست ندهید

درساخالق  

سخنهفته

ــت[.  ــرم ]اس ــم ن ــت از تهاج ــرای مصونّی ــمن ب ــا دش ــدی ب مرزبن
اگــر مرزبنــدی بــا دشــمن نبــود و مــرز، برجســته نبــود، عبــور 
از ایــن مــرز -چــه از ایــن طــرف بــه آن طــرف، چــه از آن طــرف 
مرزهــای  مثــل  درســت  میشــود؛  ممکــن  طــرف-  ایــن  بــه 
ــد  ــمن میتوان ــود، دش ــن نب ــرز روش ــه م ــی ک ــی... وقت جغرافیای
نفــوذ کنــد، میتوانــد خدعــه کنــد، میتوانــد فریبنــده عمــل 
ــا  ط بشــود. اگــر مــرز ب

ّ
ــر فضــای مجــازی مســل ــد ب ــد، میتوان بکن

ــر محیــط  ــر فضــای مجــازی، ب ط او ب
ّ
ــود، تســل دشــمن روشــن ب

َعــُدّوی  ِخــذوا 
َ
َتّت »ال  نخواهــد...  آســانی  ایــن  بــه  فرهنگــی 

یِهــم«، تــا میرســد بــه اینجــا کــه 
َ
وِلیــاَء ُتلقــوَن ِال

َ
ُکــم ا َو َعُدّوَ

خَفیُتــم«،)۱( خــدای 
َ
ــُم ِبمــا ا

َ
عل

َ
ــا ا َن

َ
ِة َو ا

َ
یِهــم ِبالَمــَوّد

َ
»ُتِســّروَن ِال

ــورت  ــن ص ــه ای ــمن ب ــا دش ــا ب ــه م ــرده ک ــع ک ــن من ــال از ای متع
۹۷/۱۲/  ۲۳ برخــورد بکنیــم. 

۱( سوره ممتحنه، آیه ۱

ادامه از صفحه  یک
باطل بشــود ایســتادیم،به خاطر همین بــود که از 
حّق الّناس دفاع کردیم. باز هــم هر وقتی که مردم 
رأی بدهند، بنده از رأی مــردم دفاع خواهم کرد.«  

۹۴/۰۶/۱۸   

  دعوتبهانتخاباتپرشورومشارکتگسترده
همین نگاه، از جنبه ای شــرکت در انتخابات را یک 
وظیفه شــرعی و واجب عینی برای تمام واجدین 
شــرایط می داند و از جنبه  منافــع ملی نیز معتقد 
اســت »هر کســی ایران را دوســت دارد، هر کسی 
که جمهوری اسامی را دوست دارد، هر کسی که 
ــی را دوســت دارد، در 

ّ
شــکوه و عّزت و عظمت مل

این انتخابات شــرکت کند«     ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ »حّتی 
آن کســانی که نظــام را قبــول ندارند، بــرای حفظ 
کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت 

کنند.«  ۹۴/۱۰/۱۹   

 حفظ بی طرفی همراه با شاخص گذاری
»دربــاره ی موضــع رهبــری در مــورد انتخابــات، 
گمانه زنــی و شــایعه و اینهــا همیشــه بــوده و 
خواهــد بود.« کــه ایشــان همــواره در دوره های 
مختلــف انتخابــات در این بــاره گفته انــد: »بنده 
یــک رأی دارم«     ۱۳۸۸/۰۱/۰۱  و »بــه هیــچ کــس 
هم نخواهم گفــت که به کــی رأی بدهیــد، به کی 
رأی ندهیــد؛ این تشــخیص خــود مردم اســت.« 
نزدیــک مــن -  ۱۳۸۸/۰۱/۰۱  »حّتــی کســاِن    
خانواده ی من، فرزندان من - مّطلع نیستند که 

من به چه کسی رأی دادم.«  ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ 
ایشــان مکــرر گفته انــد کــه بــرای انتخابــات »آدم 
معّرفــی نمیکنیم. هرگــز در هیــچ انتخاباتی رســم 
بنده نیست که حّتی اشــاره کنم به کسی تا انتخاب 
بشود«     ۱۳۹۸/۱۱/۱۶و همواره تاکید دارند »آنچه 
کــه اهمیــت دارد، تشــخیص و رأی مــردم اســت. 
باید خودتان تحقیــق کنید تا بــه اصلح برســید«    

 ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
بنابرایــن رهبــر انقــاب در انتخابــات بنــا ندارنــد 
که نســبت به اشــخاص، نظــری ابــراز کننــد »اما 
شاخصهائی وجود دارد«   ۱۳۸۸/۰۲/۲۲  در واقع 
نقش و مســئولیت اصلی رهبر در هدایت کشــور 
در این بخش اســت؛ در بیان معیار های شناخت 
نامــزد اصلــح و شــاخصهای انتخــاب درســت.  
»بهترین، آن کسی است که درد کشور را بفهمد، 
درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، 
دنبال اشرافیگری خودش نباشد.«  ۸۸/۰۲/۲۲  
»رئیس جمهور مطلوب باید اّوًال باکفایت باشــد، 
دارای کفایت مدیرّیت باشــد. ثانیا باایمان باشد؛ 
اگر بی ایمان بود، نمیشود به او اعتماد کرد. بعد، 
عدالت خواه باشــد، ضّدفساد باشــد؛ به معنای 
واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد. دارای 
عملکــرد انقابــی و جهــادی باشــد؛ بــا عملکــرد 
توکشــیده نمیشــود کار کرد؛ به توانمندی های 

ُ
ا

داخل معتقد باشد و به جوانان معتقد باشند.«  
 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  

با نگاه به چنین شــاخص هایی می توان گفت  که 
»اگر این شرکت ُپرشــور مردم همراه بشود با یک 
انتخاب درست، نوٌرعلٰی نور است و آینده کشور را 

تضمین خواهد کرد.«    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹  

    اهتمام به برگزاری سالم انتخابات 
انتخابــات،  انقــاب حــول  رهبــر  تاکیــد دیگــر  
ایــن  ســامت  و  انتخابــات  تأمین»ســامت 
رقابــت«     ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اســت: اینکــه »همــه 
به قانــون تمکیــن کنند... بــه نهادهــای قانونی 
اهانــت نشــود... اذهــان عمومــی را مشــّوش 
نکننــد و مــردم را بــه انتخابــات بدبیــن نکنند... 
نامزدهــای انتخاباتی به یکدیگــر اهانت نکنند... 
نماینــدگان آنچــه را در قدرتشــان هســت، برای 
مردم بیان کنند؛ این میشــود انتخابات ســالم.«  

۱۳۹۴/۱۰/۳۰   
 پس از انتخابــات هم برای اینکه منافــع این رویداد 
بــه همــه مــردم برســد، توصیــه رهبــر انقــاب بــه 
»طرفــداران نامــزد منتخب و چــه طرفــداران دیگر 
نامزدهــای محتــرم«    ۱۳۸۴/۰۴/۰۴ایــن اســت 
که »از خــود ظرفیــت و حلــم و دانایی بــروز دهند و 
هیجان و التهــاب، جای خــود را به متانــت و رفاقت 
و همــکاری بدهــد«      ۱۳۸۴/۰۴/۰۴»همــواره باید 
شــنبه ی پــس از انتخابــات، روز مهربانــی و بردباری 
باشــد. رئیــس جمهــور منتخــب و محتــرم، رئیس 
جمهور همه ی ملت ایران اســت و همــه و از جمله 
رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او کمک 
کنند.«     ۱۳۸۸/۰۳/۲۳»کســی را که مردم انتخاب 
کنند و رئیس جمهور قانونی کشور شود، همیشه 
مــورد احتــرام و تکریــم و حمایــت جامع رهبــرى در 
همه ى دولت ها بوده؛ بعد از این هم باید باشــد.«  

 ۱۳۸۴/۰۲/۱۱  

    حفظ وحدت ملی  و یکپارچگی کشور
در انتخابات آنچه که مهم اســت »آینده  ی کشــور 
اســت، آنچــه مهم اســت آینده  ی نســل ما اســت، 
آنچه مهم اســت نظــام باعّزت اســامی در کشــور 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱  البتــه کــه »اختــاف ســلیقه  اســت« 
هســت، اختاف بینش سیاســی هســت، اختاف 
قومّیتهــا هســت، اختــاف مذاهب هســت؛ اینها 
۱۴۰۰/۰۱/۰۱  و به همین دلیل  هیچ اشکالی ندارد« 
اســت که رهبر انقاب همواره مراقبــت می کنند و 
به ملت توصیه می کنند »انتخابات را نماد وحدت 
ی قــرار بدهند، نماد دودســتگی و نمــاد تفرقه 

ّ
مل

قرار ندهند، نمــاد دوقطبی گری قــرار ندهند؛ این 
تقســیم های غلط »چپ« و »راست« و امثال اینها 

 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ را کنار بگذارند.« 

    همه، برای ایران قوی
بنابراین یکی از مسئولیت های رهبر انقاب همین 
اســت که مراقبت کند تا این رویداد مهم پرتکرار در 
جمهوری اســامی به نفع ملت تمام شود؛ چرا که 
رترین 

ّ
جایگاه ریاســت جمهوری  »مهم ترین و مؤث

۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و   »انتخابات  مدیرّیت کشور اســت.«   
ی اســت بین آحاد کشــور که اگر 

ّ
یک مسابقه ی مل

این مســابقه خوب و ســالم و قوی برگزار شــد، در 
بین این تیمهای مختلف هر تیمی ببرد، افتخارش 
ت ایران، خوب 

ّ
مال فدراسیون خواهد بود. اگر مل

و قــوی وارد میــدان بشــود، ایــران خواهــد بالید، 
جمهوری اســامی خواهد بالیــد و افتخار خواهد 
کرد؛ حاال هــر که ببــرد، هر که ببــازد. در واقــع ُبرد و 
ت برنده اســت.«  

ّ
ت وجود ندارد؛ مل

ّ
باختی برای مل
۱۳۹۴/۱۰/۳۰  
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آنها تأییدات غیبی الهی را منکر هستند، نمی  توانند 
بفهمند، اینها نمی توانند چشمشـــان را باز کنند و 
ببینند که در هر گوشه از ایران یک امور خارق العاده 
واقع می شـــود که با دســـت عادی بشر نمی  تواند 
واقع بشود. آنها در طبس آمدند و گمان کردند که 
می  توانند نیرو پیاده کننـــد و می  توانند بیایند و به 
بهانۀ خارج کردن گروگان  ها ایـــران را قبضه کنند و 
خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را 
شکست داد. اینها نمی  توانند بفهمند و نخواهند 
توانســـت فهمید که ســـربازهای ایران از نظامی و 
پاسدار و سایر قوای مسلح، با ایمان است که پیش 
می  روند. تمام قدرت ها یک طرف ایســـتادند و یک 
قدرت ایمـــان هم در مقابل آنها یـــک طرف و قدرت 

ایمان بر آنها غلبه کرد و غلبه می  کند.    ۶۰/۱۲/۲۴

کالمامام  

دشمن نمی تواند 
قدرت ایمان را 

بفهمد

یک بار گفته ام کــه دولت جــوان حزب اللهی باید 
سِر کار بیاید، یک بار هم گفته ام که صاح نیست 
از مجّربین اســتفاده نشــود. بعضی هــا گفتند 
چطور؟ اینها با هم نمیســازد. من عرض میکنم 
نه، اینهــا با هــم میســازد، اینها بــا همدیگر هیچ 
منافاتی ندارد. من معتقدم که کشور بایستی از 
ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه ی کار و 
ُپرانگیزه ی جوانها حّداکثر استفاده را بکند. منتها 
اینکه ما میگوییــم در مدیرّیتها از اینها اســتفاده 
بشــود، معنایــش این نیســت که نســل قبلی را 
ی بشوریم بگذاریم کنار! نه، بر حسب اقتضا، 

ّ
بکل

یک جا مدیرّیت یک جوان، یک جا مدیرّیت یک فرد 
مجّرب و کارکشته. یک جا اقتضا دارد که یک مدیر 
جوان بر ســر کار بیاید، یک جا اقتضــا دارد که یک 

مدیر مجّرب بر سر کار بیاید.   ۹۹/۱۰/۱۹ 

انتخاب مدیر جوان یا باتجربه  بر 
حسب اقتضای کار باشد

ســـؤال:  آیـــا انجام تســـت کرونـــا که بوســـیله 
نمونه گیری از حلق و بینـــی با داخل کردن چیزی 
شـــبیه گوش پاک کن انجام می گیـــرد، موجب 

باطل شدن روزه می شود؟

جواب:مجرد آزمایش کرونا - تا زمانی که چیزی از حلق 
پایین نرود - موجب باطل شدن روزه نمی شود.

آزمایش کرونادر شرایط روزه

دولتجوانحزباللهی  

احکام  

دستخط  

پویش  

روایتتاریخی  خانوادهایرانی  

دستخط پیام تسلیت رهبر انقاب در پی درگذشت سردار سیدمحمد حجازی    ۱۴00/0۱/۳0 

»ایـــران  مردمـــی  پویـــش  مرحلـــه ی  ســـومین 
مشـــارکت های  جمـــع آوری  به منظـــور  همـــدل« 
نقـــدی و غیـــر نقـــدی هموطنـــان عزیـــز بـــرای کمـــک 
بـــه تهیـــه ی بســـته های افطـــاری نیازمنـــدان آغـــاز بـــه 

کار کـــرد.
هریـــک از هـــم وطنـــان بـــرای ایـــن همدلـــی میتواننـــد از 
طریـــق شـــماره گیری #۱۴* و یـــا واریـــز مبلـــغ کمـــک خـــود 
بـــه شـــماره کارت ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۶0۷۷-۶2۷۷ در 

ایـــن پویـــش مشـــارکت کننـــد.
در ایـــن مرحلـــه نیـــز هماننـــد دو دوره ی قبـــل مبالـــغ 

ـــه ی  ـــط کمیت ـــش توس ـــن پوی ـــوی ای ـــده از س ـــع ش جم
امـــداد امـــام خمینـــی)ره( و ســـازمان بهزیســـتی 
کشـــور در قالـــب بســـته های افطـــاری ســـاده بـــه 

می شـــود. تقدیـــم  نیازمنـــدان 
ـــی  ـــت جمع ـــن حرک ـــدل«، بزرگتری ـــران هم ـــش »ای پوی
و مردمـــی بـــرای مواســـات و کمـــک مؤمنانـــه اســـت 
کـــه از ســـال گذشـــته و پـــس از بیانـــات رهبـــر انقـــاب 
اســـامی مبنـــی بـــر شـــکل گیری نهضـــت تعـــاون و 
ـــک  ـــت کم ـــی و نهض ـــش همدل ـــداوم رزمای ـــان و ت احس

مؤمنانـــه در کشـــور آغـــاز بـــه کار کـــرد.

یک مجموعه ی به هم پیوســـته ی متواصِی به حق و 
متواصِی به صبر در درون خانواده ی مسلمان وجود 
دارد؛ لذا قرآن میفرماید که: »قوا انفســـکم و اهلیکم 
نارا وقودها الّناس و الحجـــارة«؛ هم خودتان را حفظ 
کنید، هم اهل تان را. این خطاب به مردها و زن ها، هر 
دو، اســـت. اهِل هر انسانی عبارت اســـت از خانواده و 
نزدیکان او. زِن شما، اهِل شما مردها و مرِد شما، اهِل 
شما زنهاست. هم خودتان را از غلتیدن در آتش حفظ 
کنید، هم اهل تـــان را حفظ کنید. عـــاوه بر این، حفظ 
عناصـــر اصلی داخل کانـــون خانواده، بـــه حفظ خوِد 
انسان هم کمک میکند. همســـران؛ زن ها، مردها را و 
مردها، زن هـــا را میتوانند از لبه ی پرتـــگاه دوزخ نجات 

دهند و به بهشت بکشانند.  ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ 

جامعه ى مـــا ]نیازمنـــد[ اعتمادبه نفـــس ملی و 
اعتزاز ملی اســـت؛ یعنی احســـاس عـــزت کردن از 
این که من اهل ایرانم. به قول »سهراب سپهرى«: 
»اهل کاشـــانم، روزگارم بد نیســـت«؛ این افتخار 
است. یا در جاى دیگر می گوید: »من مسلمانم«. 
اعتزاز بـــه ایرانی بودن؛ ما به این نیـــاز داریم. البته 
این بـــا ملی گرایی ناقص - همان ناسیونالیســـم 
منفی مطرودى که ما همیشـــه آن را رد می کردیم 
- نباید اشـــتباه شـــود؛ این ناسیونالیسم مثبت 
است؛ این ملی گرایی به معناى خوب قضیه است؛ 

ما به این احتیاج داریم.  ۲۶ /۱۳۸۱/۰۹  
۲ اردیبهشت: درگذشت سهراب سپهری

آغاز مرحله سوم پویش مردمی »ایران همدل«

از ایرانی بودنهم خودتان را حفظ کنید، هم اهل تان را
 احساس عزت کنیم


