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جنین، شمال کرانه باختری! درگیری بین ارتش  گــزارش
صهیونیســتی با مبارزان فلســطینی باال گرفته. هفتـــــه

آبــی  جلیقــه  فلســطینی  ســاله   ۵۱ خبرنــگار 
خبرنــگاری اش را پوشــیده و راهــی منطقــه 
درگیری شده تا طبق معمول دو دهه گذشته، شرح کاملی 
از درگیری  داشته باشد. زمان اما آبستن اتفاق دیگری ا ست. 
نظامیــان صهیونیســت کــه چنــد هفته ای اســت از خروش 
مجدد فلســطینیان به خشــم آمده اند، دست به کار دیگری 
می زننــد. هســته های مقاومــت در ماه هــای اخیــر بــه دل 
ســرزمین های اشــغالی و کرانه باختری کشیده شده، چیزی 
که صهیونیست ها فکرش را هم نمی کردند. در میانه چنین 
نزاعی اســت که ماشــین نظامی صهیونیستی سر به جنون 
می گــذارد و شــیرین ابوعاقلــه، مســیحی فلســطینی را بــا 

جلیقه خبرنگاری اش هدف قرار می دهد.

     رژیمصهیونیستیدرسراشیبیسقوط
رژیمــی کــه روزی خــواب و خیال حاکمیت و تســلط بر کمربند 
طالیی غرب آســیا )از نیل تا فرات( را داشــت، از دو دهه قبل 
تا به امروز مجبورشده روزبه روز دیوارهای بیشتر و بیشتری 
را در اطــراف خــود بکشــد تــا مگر در کنار یک ماشــین نظامی  
و ســتون های بتنی،  امنیت را در ســرزمین های اشــغالی به 
ارمغــان بیــاورد. مدعیــان نیل تا فرات امروز از ســوی مصر و 
اردن و غزه و کرانه باختری و نوار مرزی لبنان خود را محصور 
کرده اند و در کنار این حصارها و دیوارها، تخت گاز بر ماشین 
جنگی شــان می تازند. مقایســه وضعیت امروز با چند دهه 
قبــل کــه ارتش صهیونیســتی یک تنه به جنگ بــا ارتش چند 
کشــور عربی می رفت و پیروز بیرون می آمد، نشان می دهد 
کــه معــادالت سیاســی و بین المللــی تــا چــه انــدازه به نفع 
مقاومت تغییر کرده است؛ نشانه هایی که تفاسیر جدیدی 
از وضعیــت آینــده این رژیم را پیش روی تحلیلگران قرار داده 
اســت؛ نشــانه هایی که البته محدود به ترور خبرنگار نماند و 
در حواشــی بعد از خروج پیکر خبرنگار مســیحی فلســطینی 

از بیمارستان و انتقالش برای ادای 

دولت حزب اللهی      |     4  

خطبه های انقالب    |   3  

بایدفرهنگپهلوانی
جوانمردیومردانگیرارشدبدهیم

برایایرانجوان...
هشدار حیاتی درباره یکی از مهمترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم

دولتبهمسائلمعیشتیمعلمانتوجهکند

مقاومتتنهاراهرویاروییفلســطینباصهیونیستهاست

 ترور یک خبرنگار زن فلسطینی و حمله  صهیونیستها به مراسم تشییع او نشانه چیست؟   ترور یک خبرنگار زن فلسطینی و حمله  صهیونیستها به مراسم تشییع او نشانه چیست؟  

خیزش مقاومتخیزش مقاومت،، افول اشغالگران افول اشغالگران
تصویری از درگیری نظامیان رژیم صهیونیســتی با جوانان فلســطینی در مراسم تشــییع پیکر شــیرین ابوعاقله خبرنگاری که در حین پوشــش اخبار حمله نیروهای ارتش 

صهیونیستی به شهر جنین در کرانه باختری مورد هدف نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ورزش باستانی برای ما فقط یک ورزش نیست؛ یک تاریخ 
است، یک فرهنگ است؛ یعنی چند هزار سال سابقه ی 
تاریخی و ســـابقه ی فرهنگی در همیـــن کاری که آقایان 
انجـــام میدهندـ ـ حاال چه کشـــتی که ســـمبل و به قول 
خود ورزشکارها به اصطالح میاندار ورزشهای باستانی 
بوده، که مظهر پهلوانی بوده، و چه بقّیه ی انواع ورزشها 
و کارهایی که در مجموعه ی ورزش باســـتانی میگنجدـ ـ 
همه ی اینها یک بار فرهنگی، یک محموله ی فرهنگی و 

تاریخی را با خودش دارد که بسیار ارزشمند است.
اّواًل در ورزش باســـتانی و در پهلوانـــی رایـــج و معـــروف 
گذشـــته ی ایران، جوانمردی و مردانگی هســـت. شاید 
میدانید، همین پوریای  ولِی معروف، هم شـــاعر بوده و 
یکی از شعرای برجسته ی ما است، یعنی از شعرای سبک 
هندی اســـت و شاعر بســـیار خوبی استـ ـ که اشعارش 
و شـــرح حال شـــعری اش را در تذکره های شـــعری نقل 
کرده اندـ ـ هم پهلوان و جوانمرد بوده؛ و آن جوانمردی 
معروف پوریای ولی که در همان میدانی که این پهلوان 
عزیزمان آنجا پهلوان شدند، در یک چنین میدانی با یک 
نفـــری روبه رو میشـــود و به خاطر اینکـــه دل او یا مادر او 
نشکند، خودش را شکست میدهد و در مقابل حریفش 
به خاک می اندازد. این یک چیز بســـیار باعظمتی است؛ 
این همان شکست نْفس، همان پا گذاشتن روی نْفس 

]است[.
ـــت اینکه می بینید عرفای بـــزرگ ما به عنوان عارف و 

ّ
عل

شـــخصّیت برجسته شناخته شدند چه بوده؟ اینها چه 
کار کردنـــد؟ اصل خود قضّیه و روح تقّرب به خدا عبارت 
اســـت از اینکه انســـان نْفس خودش را، آن هوای نْفس 
خودش را لگدمال کند، خواهش نْفس و منّیت خودش 
را لگدمال کند. خب، کجا میشـــود فرض کرد منّیت یک 
انســـانی لگدمال بشـــود به  قـــدر آن صحنه ی نمایش 

زور بدنی، که یک ســـال اســـت همه منتظرند، همه هم 
میگوینـــد که فالن کس خواهـــد آمد، یک عّده طرف دار 
این هستند، یک عّده طرف دار آن ]دیگری[ هستند، یک 
عّده برای این شـــعار میدهند، یـــک عّده برای آن ]یکی[ 
شعار میدهند، همه هم میدانند که این آقا حتمًا برنده 
اســـت، این هم میداند برنده اســـت، واقعـــًا برنده هم 
هســـت، اّما برای اینکه دل یک انسانی نشکند، شانه ی 
خـــودش را به خاک بدهـــد؟ این واقعًا یک چیز عظیمی 
اســـت؛ اگـــر مثاًل یک رئیـــس جمهور ریاســـت جمهوری 
خـــودش را بدهد به یک نفر دیگر، این را مقایســـه کنیم 
ببینیم مثل او میشود؛ من که نگاه میکنم میبینم نه، آن 
مهم تر است. یا اگر یک ثروتمندی، ثروت خودش را بدهد 
به کس دیگر، فکر میکنم آیا این جوری میشود؟ میبینم 

نه، آن مهم تر است. ببینید؛ این ]جور[ است.
حاال ممکن اســـت شـــما بگویید این افسانه است؛ اّواًل 
افســـانه نیست؛ حاال گیرم افســـانه، اّما افسانه هم که 
باشـــد، یک حقیقتی را با خودش همراه دارد، یک چیزی 
با خودش هســـت؛ این نشـــان میدهد کـــه پهلوانی در 
تاریخ گذشته ی ما توأم با گذشت و فداکاری و مردانگی 
و جوانمردی اســـت. این یک نکته. ما برای احیای همین 
روح جوانمردی هم که هســـت، بایستی آن فرهنگ را در 
جامعه رشـــد بدهیم و پرورش بدهیـــم؛ ]آن وقت[ این 
کجـــا، آن بازیکـــن فوتبـــال که برای اینکـــه آن یکی در آن 
موقعّیت خاص قرار نگیرد، که شاید اگر قرار گرفت بتواند 
قش 

ّ
ه معل

ّ
یک پایی به توپ بزند، پشت پا میزند و او را کل

میکند، دنده اش هم گاهی میشکند، کجا؟ اصاًل ببینید 
اینها درست نقطه ی مقابل ]هم است[. این یک نکته که 

جوانمردی با پهلوانی گذشته ی ما همراه است. 
۱۳67/۲/۲7    |     انتشـــار به مناســـبت ۲۹ اردیبهشـــت، روز   

فرهنـــگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

بیانات سال ۶7 آیت اهلل خامنه ای در مراسم تجلیل از پهلوانان

بایدفرهنگپهلوانی،جوانمردیومردانگیرارشدبدهیم

انتشار برای نخستین بار  

سؤال:   آیا لمس صفحه متن قرآن که بر روی گوشی 
نصب شده برای کسی که وضو ندارد و یا زنی که در 

عادت ماهانه است، جایز است؟

جـــواب: در فرض ســـؤال که در واقع شیشـــه 
موبایـــل، لمـــس می شـــود نـــه آیـــات قرآن، 

اشکال ندارد.

حکممسآیاتقرآندرتلفنهمراه
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مـــن نمـــی توانم بـــرایـ  خدمتگـــزاریـ  جوانی که 
برای خدمتگزاری به اســـالم شـــب تا     صبح، شـــب 
زنده داری می کند، در حال خطر واقع می شـــود، 
مجاهـــده می کند، ارزش برای     این ما نمی توانیم 
حســـاب بکنیم که ارزش این چقدر اســـت، اجرت 
این چقدر اســـت، مگر     غیر از خدا می تواند کســـی 
بـــه ایـــن اعمال پـــاداش بدهد؟ مگـــر طبیعت و 
زینتهای طبیعت،     پاداش یک موجودی اســـت که 
برای خدا قیام کرده اســـت و برای خدا خودش را 
به خطر     انداخته اســـت؟!... شـــما برای خدا قیام 
کردید و برای خدا هم مجاهده کردید، و برای خدا 
ان شاءاهلل  تا آخر مجاهده می کنید؛ و این نهضت 
را بـــه پیروزی می رســـانید برای خـــدا باز. و این هلل  
بودن، شما را به پیروزی رساند.  .     ۲6/6/۱۳۵8   

ســـفارش من هـــم در مورد مســـائل مربوط به 
معیشـــت، همان ســـفارش همیشـــگی است؛ 
البّته مشـــکالتی وجـــود دارد در امکانات دولتی، 
واقعًا یک مشـــکالتی هست، اینها را قبول داریم، 
باید توّجه به این مشـــکالت داشت اّما مسئله ی 
بیمه، بازنشستگی،  مســـائل هزینه های درمان 
که بموقع پرداخت بشـــود، اینها مسائل مهّمی 
اســـت، بـــه اینها بایســـتی حتمًا توّجه کـــرد. ... ما 
عـــات زیـــادی را متوّجـــه آمـــوزش و پرورش 

ّ
توق

میکنیـــم و از آموزش و پـــرورش میخواهیم برای 
مین 

ّ
اینهـــا برنامه ریـــزی کننـــد؛ ]اّما[ شـــما معل

منتظر نمانید؛ منتظر نمانید. شماها با ابتکارات 
شـــخصی خودتان خیلی کارهـــا میتوانید انجام 

بدهید.     ۱۴۰۱/۲/۲۱  

اجرمجاهد
درراهاسالم

نزدخداونداست

دولتبهمسائل
معیشتیمعلمانتوجهکند
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وقتـــی مـــا اعالم کردیم خرمشـــهر را پس گرفته ایم، تا یکی دو روز خبرگزاریهـــای دنیا حاضر نبودند این خبر را 
پخش کنند -با چشـــم تردید به آن نگاه میکردند- اما این اّتفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شـــدند به این 
پیروزی اذعان کنند. در این عملیات، رزمندگان ما بیش از پانزده هزار اســـیر عراقی گرفتند و به اردوگاههای 

اسرا به عقب جبهه فرستادند.      ۱۳8۱/۳/۱  

هیچکسدردنیاباورنمیکردایرانبتواندخرمشهرراآزادکند

عکس نوشت  

شهید محمد جهان آرا در کنار آیت اهلل خامنه ای در دوران دفاع مقدس



3         سال هفتم،  شـماره 341                 هفته اول خرداد 1401      

در طول 7۰ ســـال اشـــغال فلســـطین، صهیونیســـت ها از یک متر 
خاک اشـــغالی با مذاکره عقب ننشســـتند؛ مذاکره کدام اســـت!؟ 
این عقب نشـــینی بر اثر مقاومت فلســـطینیها بود. حادثه ی اول، 
عقب نشـــینی و فرار از جنوب لبنان بود... ملت فلســـطین بداند، 
گروه های جهادی فلســـطین بدانند؛ در ایـــن دام نیفتند که خیال 
کننـــد مذاکـــره غـــزه را آزاد کرد؛ نخیر، مذاکره غـــزه را آزاد نکرد؛ هیچ 
نقطه ی دیگر را هم آزاد نکرد؛ تا ابد هم هیچ جا را آزاد نخواهد کرد. 
آنچه غزه را آزاد کرده، فشـــار مقاومت ملت فلســـطین بوده است؛ 

آنها ناچار شدند.      ۱۳8۴/۵/۲8    

مقاومتتنهاراهرویارویی
فلسطینباصهیونیستهاست

خطبه های انقالب  

روزقیامتروزحسرتاست

به رسم آیه ها  

دعا، خواندِن خداســـت؛ حاال می تواند به زبان فارســـی یا به زبان 
خودتـــان باشـــد؛ هرچه کـــه می خواهید با خدا حـــرف بزنید؛ این، 
دعاست. هرچه می خواهید با او در میان بگذارید. گاهی هم حاجت 
نس با خداست. حاجات هم مختلف است؛ 

ُ
خواستن نیست، فقط ا

گاهـــی کســـی از خدای متعال، رضـــای او را می خواهد یا مغفرت او 
را مطالبه می کند، این یک جور حاجت اســـت. یک وقت هم انســـان 
چیزهای مادی را درخواست می کند؛ هیچ مانعی ندارد. خواستن 
از خدا -هر چیزی و به هر زبانی- خوب است. و همین خواصی را که 
عرض کردیم )ارتباط با خدا و احساس بندگی( دارد. البته دعاهای 
مأثور از ائمه علیهم الّســـالم بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و 
سرشار از معارف الهی است که قدر آن ها را باید دانست و بایستی 
به آن ها متوســـل شـــد.       ۱۳8۵/7/۲۱ وقتی قرآن میخوانید این 
قرآِن نازل اســـت یعنی خدای متعال دارد با شـــما صحبت میکند و 
حرف میزند، حقایق را برای شما روشن میکند؛ از باال نازل میشود؛ 
و وقتی شـــما دعا میخوانید، شـــما دارید با خدا حرف میزنید؛ این 

    ۱۳۹۵/۴/۵ صدای شما است که صعود پیدا میکند.  

واقعـــًا هـــر وقت انســـان این آیه را یـــادش می آید، انســـان را تکان 
ِضَی ااَلمُر َو ُهم فی 

ُ
نِذرُهم َیوَم الَحســـَرِة ِاذ ق

َ
میدهد. میفرماید: َو ا

ة؛)۱( یعنی پیغمبر ما! به این کســـانی که در غفلت فرو رفته اند، 
َ
َغفل

بگو و بیم بده اینها را از »روز حسرت«؛ روز حسرت، روز قیامت است 
ِضَی ااَلمر« یعنی هنگامی که 

ُ
که تعبیر شـــده به روز حســـرت.  »ِاذ ق

ِضـــَی ااَلمر« یعنی 
ُ

کار از کار گذشـــته و هیچ کاری نمیشـــود کرد؛ »ق
این. ]میفرماید[ اینها را از آن روز بترســـان، بیمناک کن. انســـان در 
قیامت میبیند که گاهی میشـــد با یک کار کوچک، یک پاداش بزرگ 
را اینجـــا بـــه دســـت بیاورد؛ یـــک حرکت کوچک در دنیا میتوانســـت 
اینجا آثار ماندگار عظیِم ُپرســـود و ُپرمنفعتی داشـــته باشـــد، و این 
کار را نکرده؛ انســـان حســـرت میخورد. ]یا[ در دنیا میتوانست با یک 
پرهیـــز، بـــا اجتنـــاب از یک حرکـــت، اجتناب از یک حـــرف و از یک فعل 
عـــذاب دردناکـــی را از خودش دور کند؛ نکـــرد، هّمت نکرد. تصمیم 
بگیریم درست کار کنیم، تصمیم بگیریم درست عمل کنیم، درست 
حرف بزنیم، درســـت برنامه بریزیم؛ تصمیم بگیریم؛ روز حسرت، روز 

سختی است.    ۱۴۰۱/۲/6 

دعاهایمأثورازائمه؟مهع؟
سرشارازمعارفالهیاست

درس اخالق  

مراســم دینــی مســیحیان هــم تکــرار شــد. زمانی 
کــه مامــوران مســلح صهیونیســتی بــا حملــه بــه 
تشییع کنندگان پیکر ابوعاقله نشان داد که جریان  
یکی دو دهه اخیر مقاومت در فلســطین اشــغالی 
چیزی را عیان کرده که تمام ارتش های کشــورهای 
عربی توانایی آن را نداشتند. بیانی که در سال های 
گذشته از زبان دبیرکل حزب اهلل لبنان اعالم شده و 
اسرائیل را سست تر از خانه عنکبوت توصیف کرده 
بود.نشانه های زوال رژیم صهیونیستی به اندازه ای 
غ از مبانی اسالمی و ارزش های  آشــکار شده که فار
اجتماعی جهان عرب در قبال حمایت از  فلســطین 
- کــه البتــه رفتــار برخی حاکمان کشــورهای عربی 
نشــان دهنده عدم وفاداری به آن است- وضعیت و 
واقعیت بیرونی رژیم صهیونیســتی هم تعریفی برای 
قمار ســران این کشــورها ندارد؛تحلیلی که در بیانات 
اخیر رهبر انقالب در دیدار با امیر قطر و در محکومیت 
عادی سا  زی روابط چند کشور عربی با صهیونیست ها 
به وضــوح قابــل لمس بود: »این رویکرد کشــورهای 
عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به آن 
اســت، باید بدانند امروز رژیم اشــغالگر نه در شرایطی 
است که می توان به او طمع داشت و نه از او ترسید.«   

۲۲/۲/۱۴۰۱  

     تــروروکشــتار؛حربــهصهیونیســتیعلیــه
خبرنگاران

رژیم صهیونیستی در حذف و ترور افراد غیرنظامی 
از خبرنگاران و اصحاب رســانه فهرســت و کارنامه 
بلندباالیــی دارد، از عصــام مثقــال حمزة التالوی، 
عمــاد صبحــی ابو زهــرة، امجد بهجــت العالمی، 
جمیــل عبــداهلل نــواورة، احمــد نعمــان، رفایلی 
تشــرییلو گرفتــه تــا محمــد الــدره و ریچــل آلیــن 
کــوری. بااین حــال، جریــان ابوعاقلــه و حواشــی 
انتقــال پیکــر او در کنــار بعضــی قرائــن و اتفاقات 
دیگــر ایــن ســال ها، تحلیــل و تفســیری متفاوت 
پیــش روی مــردم جهان تصویر می کند. دشــمن 
صهیونیســتی در ســال های اخیــر به خصــوص 
بعــد از قدرت نمایی هــای محور مقاومت در غرب 
آســیا بــا چالش هــا و معضــالت جدیــدی روبــه رو 
شــده اســت. اگر تا ســه دهه قبل، معضل اصلی 
امنیتی دشــمن صهیونیســتی مبــارزه یک جریان 
مقاومت در شــمال ســرزمین های اشــغالی بود، 
یــک دهــه بعــد جریان هــای مقاومــت در غزه هم 
بــه آن اضافــه شــد تــا ســتون های مقاومــت در 
شــمال و جنوب ســرزمین های اشــغالی روزبه روز 
مســتحکم تر شــود. مبــارزات اخیــر مقاومــت بــا 
دشــمن صهیونیســتی آســتانه تحمل ارتش این 
رژیــم را از ۳۳ روز در جریــان تجــاوز بــه لبنــان بــه 

بازه های هشت و یازده  روز رسانده است.

     ظهورضلعشرقیمقاومتدرفلسطیناشغالی
ســیر حــوادث چنــد مــاه اخیــر در ســرزمین های 
اشــغالی و کرانــه باختــری، نویــد پدیدآمــدن ضلع 
شــرقی مقاومت را در فلســطین اشــغالی می دهد 
که نشــان دهنده خیزش جوانان غیور فلســطینی 
و شــکل گیری هســته های جدیــد مقاومــت علیــه 
رژیم نژادپرســت صهیونیســتی اســت. نکتــه ماجرا 

آنجاســت کــه ضلــع شــرقی مقاومــت در شــرق 
فلســطین اشــغالی در حالی در حال پا گرفتن است 
که دشــمن صهیونیستی تصور می کرد آن دسته از 
فلســطینی هایی که ساکن ســرزمین های اشغالی 
و تحــت اداره و مدیریــت و تربیــت صهیونیســت ها 
بودنــد یــا ســاکنان کرانــه باختری که بعــد از توافق 
اســلو، عقبــه ولــو ضعیــف جریان هــای سازشــگر 
فلســطینی محســوب می شــدند با گذشــت بیش 
از 7۰ ســال از اشــغال فلســطین دیگــر علقــه ای به 
مقاومــت ندارنــد؛ ســیر حــوادث چند مــاه اخیر اما 

تمام این محاسبات را به هم ریخته است.
جریان هــای  بــا  حــاال  فلســطین  در  مقاومــت 
جوشــیده از بطــن مــردم فلســطین روبه روشــده 
کــه در ســرزمین های اشــغالی دوران رشــد و نمــو 
خــود را گذرانــده و در کنار ســاکنان کرانه باختری که 
جریان هــای سازشــگر فلســطینی آن را به مصادره 
جریــان سیاســی خــود درآورده بودنــد به نقطه ای 
رســیده اند که حــدود یک ونیم دهه قبل مردم غزه 
رسیده بودند؛ نقطه ای که نتیجه آن تولد و پا گرفتن 
مقاومــت در نــوار غزه شــد که حداقــل در یک دهه 
اخیــر معضالت جدی برای دشــمن صهیونیســتی 
پدید آورده اســت. نبرد ســیف القدس در ماه های 
گذشــته و پدیدآمــدن معضــالت امنیتــی در بطن 
ســرزمین های اشــغالی زنگ خطر را بــرای مقامات 
رژیــم بــه صــدا درآورده اســت. این موضــوع در کنار 
تغییــر معنــادار افــکار عمومــی در کرانــه باختری و 
اســتقبال مــردم از مقاومت، مســئله فلســطین و 
مبارزه با دشــمن اشــغالگر را وارد مرحله جدیدی از 

تاریخ مقاومت کرده است.

     دستبرترمقاومتدرمنطقه
این اتفاق مبارک در فلســطین اشــغالی در حالی 
در حال رخ دادن اســت که ســیر حــوادث منطقه 
در غــرب آســیا و قدرت گرفتن محــور مقاومت در 
یمن،  عراق و سوریه معضالت راهبردی مقامات 
صهیونیســت را افزایــش داده اســت؛ معضالتی 
کــه بــا تخلیه نیروهــای آمریکایی از افغانســتان و 
عــراق ورق را بــه زیــان صهیونیســت ها برگردانده 
اســت. خــأ قــدرت در منطقه حــاال دارد با جریان 
مقاومــت پــر می شــود. اتفاقــی کــه به هیچ وجه 
مطابــق میــل رژیم صهیونیســتی نیســت. حاال در 
چنیــن وضعیتــی، تــرور یــک خبرنگار ۵۱ ســاله زن 
مســیحی در شــمال کرانــه باختــری و اقدامــات 
پلیســی رژیــم صهیونیســتی در مراســم انتقــال 
پیکر وی و مجروح کردن ده ها نفر در این مراســم 
به شــدت معنادارشــده و آن را تبدیل به یک نماد 
کرده اســت؛ نمادی از خشــونت عریان که نشــانه 
سراســیمگی و عصبانیــت صهیونیست هاســت؛ 
پایه هــای  سست ترشــدن  و  زوال  از  نمــادی 
قدرتی که پوشــالی بودن آن هر روز بیشــتر آشکار 
می شــود.  در پایــان اینکــه بــه تعبیر رهبــر انقالب: 
»امــروز اراده شکســت ناپذیر در فلســطین و همه 
منطقه غرب آســیا، جایگزین ارتش شکست ناپذیر 
صهیونیست شده است«     ۱۴۰۱/۲/۹و اینکه » کل 
فلســطین به صحنه مقاومت تبدیل شــده اســت. 
اکنون مردم فلســطین بر ادامه جهاد، وحدت نظر 

یافته اند.«   ۱۴۰۱/۲/۹

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفتـه

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

رهبــر انقــالب اســالمی، بارهــا بــر حفظ جوانی جمعیــت تاکید  و نســبت به خطراِت هشدار حیاتی درباره یکی از مهمترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم
کاهش جمعیت کشــور هشــدار داده اند. »خط حزب اهلل« به مناســبت پیام رهبر 
انقالب به نشســت ســتاد ملی جمعیت و در آســتانه 30 اردیبهشــت که به عنوان 
روز ملی جمعیت نامگذاری شده است، ابعاد مختلف مسئله  جمعیت را براساس 

بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای بازخوانی می کند.

گزیده بیانات

برای ایران جوان... 

سیاستحیاتیبراینجاتکشورازآیندههولناک!
]نجات کشـــور از آینده ی هولناک پیری جمعیت، تالش برای افزایش نســـل، و 
جوان شـــدن نیروی انســـانی کشور و حمایت از خانواده[ یک سیاست حیاتی 
برای آینده ی بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوشهای صادقانه ی علمی نشان داده است 
که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه ی آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آینده ی 

کشور را از آن بهره مند ساخت.      تیعمج هزوح نالاعف هب مایپ

سیاستکلیکشور
ی کشـــور، کشـــور باید برود به سمت افزایش 

ّ
بالشـــک از نظر سیاســـت کل

جمعّیت؛ البّته به نحو معقول و معتدل. همه ی اشکاالت و ایرادهایی که 
وارد میشود قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است.      6/8/۱۳۹۲

بدونجوان! کشوِر
نتیجه ی این مســـئله ی تحدید نســـل، ده سال دیگر، پانزده سال دیگر این 
خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید 
کـــرد؛ و اینکـــه بنـــده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشـــدار میدهم، به خاطر این 

است.      ۱۲/8/۱۳۹8

نیازآیندهکشوربهجوانها
اینکه من اصرار میکنم که حتمًا بایســـتی تکثیر نســـل بشـــود، خانواده ها 
باید فرزنددار بشوند برای این است که فردای این کشور به همین جوانها 
احتیاج دارد و جوان و نیروی انســـانی چیزی نیســـت که انســـان بتواند از خارج وارد کند؛ 

بایستی خود کشور آن را تأمین بکند.      ۱/۱/۱۳۹7

جمعیت،ابزارقدرت
کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است... قرآن 
ة«؛ هر چه میتوانید قّوت را  ّوَ

ُ
ُهم َمااسَتَطعُتم ِمن ق

َ
ِعّدوا ل

َ
میفرماید که »َو ا

زیاد کنید... امروز حفِظ جمعّیِت جواِن کشور یکی از ابزارهای قّوت است.      ۳/۱/۱۳۹۹

امکاناتزیاددرکشورهایپرجمعیت
امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعّیت های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی 
امکانات دست یافته اند؛ چین یک نمونه  است، هند یک نمونه  است؛ با اینکه 
مشکالتی هم دارند اّما در عین حال خود این جمعّیت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، 

قّیتهایی را به وجود بیاورد.      6/۱/۱۳۹8
ّ

سیاسی و بین المللی برای آنها توانسته موف

ارتباطجمعیتبارشدوتعالی
حدیثـــی از قـــول پیغمبر اکرم ]اســـت[ کـــه »َتناَکحوا َتناَســـلوا َتکُثروا« 
ت 

ّ
خدای متعال از مســـلمانها خواســـته که زیاد بشـــوند... اگر عدد مل

مســـلمان... زیاد باشـــد، این زمینه و امکان برای رشـــد و تعالی در آنها وجود دارد؛ 
یعنـــی وقتـــی که عّده زیاد اســـت، افراد صالـــح در آن قهرًا زیادترنـــد، توانایی ها قهرًا 

بیشـــتر است.      6/۱/۱۳۹8

پیشبهسویجمعیت1۵۰میلیونی
جمعّیت کشور میتواند به ۱۵۰ میلیون هم برسد و ان شاءاهلل مسئولین 
همان طور که بارها تکرار کرده ایم، کمک کنند که این تکثیر جمعّیت جوان 
ف نکنند؛ جمعّیت کشور را 

ّ
که امروز خوشـــبختانه وجود دارد از بین نرود؛ نســـل را متوق
بتدریج در طول سالها به پیری منتهی نکنند.      ۱۱/۵/۱۳۹۵

فرهنگسازیدرفضایعمومیونظامبهداشتی
تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، 
یکی از ضروری ترین فرائض مســـئوالن و آحاد مردم اســـت.... به دست اندکاران 
این حســـنه ی ماندگار توصیه میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ ســـازی در 

فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.     تیعمج هزوح نالاعف هب مایپ

اقناِعنخبگان
عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت به نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، 

درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان.       6/8/۱۳۹۲

شناختریشههاِیمیلبهکمفرزندی
ببینیـــد چـــه چیزهایی اســـت که موجب میشـــود جامعه ی ما دچـــار میل به 
کم فرزندی بشود. این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است... یعنی همه ی 
آن گره های ذهنی ای را که وجود دارد در این زمینه، باید شـــما ]دســـت اندرکاران همایش 

ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«[، باز کنید.       6/8/۱۳۹۲

حرکتبرخالفخواستغربیها
تی که 

ّ
غربی هـــا با افزایش عدد مســـلمانها مخالفند، با افزایـــش عدد مل

جوانهایش میتوانند در عرصه ظاهر بشـــوند و کشـــور را به اوج برســـانند، 
معلوم است که مخالفند. ما نباید کار را جوری پیش ببریم که مقصود آنها عملی بشود؛ 

باید جوری حرکت بکنید که مقاصد اسالمی تأمین بشود.       ۱7/۱۲/۱۳۹6

مجاهدتبزرگ!
فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ اســـت. ما با خطاهائی که داشـــتیم، با عدم 
دقتهائی که از ماها سر زده، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این مسئله 

مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می بینیم.       ۱۱/۲/۱۳۹۲

جلوگیریازروشهایغلطگذشته
این حرفهایی که گاهی شـــایع میشـــود که بعضی از روشهای غلط گذشته 
هنـــوز ادامـــه دارد و اســـقاط جنین یا امثال اینها در بعضـــی از جاها انجام 
میگیرد، اگر اینها راست است، این مسئولین دولتِی مشّخص، مسئول این کارند و باید 

دنبال بکنند.       ۲۵/۳/۱۳۹۵

پیشگیریازکاهشباروری
مـــا هـــم در یک برهـــه ای از زمان غفلت کردیم، کاری کـــه باید انجام بدهیم 
انجام ندادیم. درحالی که امروز در ]بعضی از[ همین کشـــورهای غربی از 
کاهش باروری دارند زیان می بینند و پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی مطلقًا 

کاهش باروری وجود ندارد.       8/8/۱۳۹۲

ازوضعقانونتاپیگیریجّدی
مســـئله ی فرزندآوری و مسئله ی نسل بسیار مهم است... احتیاج دارد به 
قانون، احتیاج دارد به دنبال گیری جّدی دســـتگاه های اجرائی و بایســـتی 

ِبِجْد مسئله ی فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعّیت ترسید.       ۲۲/۴/۱۳۹۹

ضرورتبرخورداریکشورازنسلجوان

شیوههاوالزاماِتافزایشجمعیت

۳۹ ی هیآ زا یشخب  ،میرم ی هروس-۱


