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حزب ا... این است   |    ۴ 

ی یک 
ّ
از ارزشهای انقالبی و مل

گام هم عقب نشینی نکنید

این جوان شـما که از اینجا بلند میشـود میـرود در خان طومـان، در زینبّیه، در حلب میجنگد و به شـهادت میرسـد، او جلوی چشـم آمریکا 
ـت ایران 

ّ
اسـت، او جلوی چشـم رژیم صهیونیسـتی اسـت، این را می بینند؛ ایـن انگیزه، شـجاعت و نیـروی عظیم را مشـاهده میکننـد، از مل

حسـاب میَبرند. خدمت بزرگـی که جوانهای شـما و خانواده های شـهیدان و خود شـهیدان بـه انقالب و به کشـور ایران میکنند این اسـت 
ـت ایران آبرو درسـت میکننـد.   گزیده بیانـات در دیدار خانـواده شـهدای مدافع حرم

ّ
که برای انقـالب و برای مل

مزار: امامزاده ابراهیم آمل

خدمت بزرگ شهیدان
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم   مصطفی زال نژاد

شهید هفته  

شهادت: حومه استان درعا در سوریه توسط عناصر تکفیری تاریخ شهادت: 26 بهمن ماه 1395

فرارسیدن ماه رجب و والدت امام محمد باقر � مبارک باد

گزیده بیانات  

حرف قطعی درباره تحریم
سیاست جمهوری اسالمی ایران لغو همه تحریم ها در عمل است

داســتاِن تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران از اینجا شــروع  سخن
صلح آمیــز هفتـه نیازهــای  به خاطــر  ایــران  ــت 

ّ
»مل کــه  شــد 

کشــور، بــه دنبــال فّعالّیــت هســته ای بــوده و هســت. مــا 
ــت  ــل بیس ــه حّداق ــم ب ــاج داری ــر احتی ــال دیگ ــد س ــا چن ت
هــزار مــگاوات نیــروی برقــی کــه از امکانــات هســته ای و از نیــروی 
هســته ای اســتفاده بشــود و بــه  دســت بیایــد... ]لــذا[ نظــام جمهوری 
اســالمی دنبــال اقــدام علمــی و عملــی در ایــن راه حرکــت کــرد؛ یــک کار 
ایــاالت  یــک کار بی ضــرر و بی خطــر...  یــک کار صحیــح،  مشــروع، 
تهــای 

ّ
ــت و همــه ی مل

ّ
مّتحــده ی آمریــکا کــه از پیشــرفت علمــی ایــن مل

دیگــر نگــران اســت و مایــل بــه پیشــرفت علمــی نیســت و اجــازه 
تهــا پیشــرفت کننــد در مقابــل ایــن حرکــِت مشــروع و 

ّ
نمیدهــد مل

صحیــِح جمهــوری اســالمی، تحریمهــای ظالمانــه ای را تحمیــل کــرد.« 
    96/06/26هرچنــد کــه »مســئله ی ایرادگیــری آمریــکا و تحریمهایــی 
کــه علیــه مــا اعمــال میکننــد و دشــمنی ای کــه بــا مــا میکننــد، مربــوط 
بــه انــرژی هســته ای نیســت، ایــن بهانــه اســت.«    97/02/19 امــا بــا 
این حــال »مســئولین کشــور بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه مذاکــره کنند 
ــا  ــه تحریمه ــرای اینک ــد، ب ــر کنن ــود صرف نظ ــّق خ ــن ح ــی از ای و از بخش
برداشــته بشــود و ایــن کار را کردنــد.«       96/06/26  در واقــع هــدف 
مشــخص جمهــوری اســالمی از مذاکــرات هســته ای و توافق نامــه ی 
ــرف  ــم برط ــه تحری ــم ک ــره کردی ــا مذاک ــود: »م ــم« ب ــع تحری ــام »رف برج
بشــود؛ شــروع مذاکــره بــرای ایــن بــود، ادامــه ی مذاکــره بــرای ایــن 
بــود.«   97/03/02  و همچنیــن »برجــام اصًال برای برداشــتن تحریمها 

ع و توسـل الـی اهَّلل اسـت.«   ۸7/0۴/26خـط   »مـاه رجـب، بهـار عبـادت و تضـّر
حـزب اهَّلل بـه مناسـبت فرارسـیدن مـاه مبـارک رجـب، گزیـده ای از بیانـات حضـرت 
آیت اهَّلل خامنـه ای را دربـاره ایـن مـاه مبـارک مـرور می کنـد.                         ادامـه در صفحـه  2

فرصت پیشرفت فرصت پیشرفت 
در معنویتدر معنویت

مرور فضائل ماه رجب در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای
انسان 25۰ ساله      |     3  

امام محمد باقر ؟ع؟و تشکیالت پنهانی تشیع

بــود؛ بــرای اینکــه تحریمهــای ظالمانــه برداشــته 
بشود.«       95/05/11 

   نقِض روح و جسم برجام
اما واقعیت این اســت کــه تا مدتهــا در صحنه ی 
عمل »جمهوری اســالمی بــه تمامــی تعّهدات 
برجامــی عمــل کــرد.«     99/11/19 و در نقطــه ی 
مقابل »آمریکا و ســه کشــور اروپایــی که همه ی 
تعّهدات برجامی را زیر پا گذاشتند... یک برهه ی 
بسیار کوتاهی در اّول کار بعضی از تحریمها را -نه 
تًا تعطیل کردند، دوباره

ّ
 همه ی تحریمها را- موق

 برگشتند...                                                                                     ادامه در صفحه 3

دولت جوان حزب اللهی      |     4 

در میدان اجرا، نشاط جوانی الزم است
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گزیده بیانات

مرور فضائل ماه رجب در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای

فرصت پیشرفت در فرصت پیشرفت در معنویتمعنویت
        عید خودسازی

ایام ماه رجب فرصت هایی برجسته برای عبادت و توسل است. کلید حل مشکالت، »دعا، یاد 
خدا و اصالح دل ها« اســت و ماه رجب عید کسانی اســت که قصد اصالح قلوب خود را دارند. 

97/1/20  

        غنیمت دانستن هر ساعت ماه رجب
ع و استغاثه و محکم کردن  ماه رجب، ماه مبارکی است؛ ماه توســل و تذکر و توجه و تضر
پیوند دلهای محتاج و نیازمند ما به ذیل لطف و فضل الهی است. این روزها را قدر بدانید. 
هر یک روز مــاه رجب، یک نعمت خداســت. در هر ســاعتی از این ســاعات، یک انســان اگر 

هوشمند و زرنگ و آگاه باشــد، میتواند چیزی را به دســت بیاورد که در مقابل آن، 
همه ی نعمتهای دنیا پوچ اســت؛ یعنی میتواند رضا و لطــف و عنایت و توجه 

69/11/19 الهی را به دست آورد. 

        فرصِت تقویت ُبعد لطیف معنوی
یک ُبعد لطیف معناگرا در هر انسانی وجود دارد... این ُبعد را اگر ما آحاد بشر 
بتوانیم در خودمان تقویــت کنیم، بقّیه ی ابعاد ما را هدایــت خواهد کرد... 
آدمهای خبیثی که در دنیا مشــاهده میکنیــد که یا ظالمند، یا ســّفاکند، یا 
پول پرستند، یا شهوت پرستند، یا شکم پرستند و ابعاد ماّدی بر وجود اینها 
غلبه کرده، اینها کسانی هستند که آن ُبعد معنوّیت گرا را در خودشان رشد 

ندادند، بتدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم 
از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این ُبعد معنوّیت گرا. یاد خدا، 

ذکر خدا، دعاهایی که وارد شــده، توّجــه به مضامین این دعاهــا، تالوت قرآن، 
نماز اّول وقت، پرهیز از گنــاه، اخالق نیک، در این ماه فرصتهای بزرگی اســت که 
در اختیار همه ی ما هست اّما شما جوانها از این فرصتها بهتر میتوانید استفاده 

کنید.    95/2/1

         دریای معرفت در دعاهای ماه رجب
دعاهای ماه رجب یک دریائی از معرفت اســت. در دعا فقط این نیست که انسان 
دل را به خــدا نزدیک میکند؛ این هســت، فراگیری هم هســت. در دعــا هم تعلیم 
است، هم تزکیه هســت. دعا هم ذهن را روشــن میکند، حقایقی را، معارفی را به 
ما می آموزد که در زندگی به آنها نیاز داریم، و هم دل را متوجه به خدا میکند. ذکر 

الهی را خیلی باید مغتنم بشمرید.    ۸۸/3/29
 

        توجه به توحید و عظمت الهی
در دعاهــاى ماه رجب کــه از ائمه � مأثور اســت، انســان وقتی نــگاه میکند، 
می بیند بیشــتر این دعاها ناظر به جهــات توحیدى اســت؛ پرداختن به عظمت 
الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشــاهده کردن، راه روشن 
را به سوى پروردگار شــناختن، دانســتن و به آن میل و رغبت پیدا کردن. یکی از 

خصوصیات دعاهاى ماه رجب این است: توجه دادن به توحید، توجه 
دادن به خــدا، به اســماء و صفات الهی. ایــن ماه را باید قدر دانســت. 
اول این ماه، متبرک است به والدت امام باقر �؛ آخر این ماه، متبرک 

است به بزرگترین حادثه ى تاریخ؛ یعنی بعثت پیغمبر.      92/2/25

           ایجاد آمادگی برای ماه رمضان
برای این که انســان بتواند وقتی وارد ماه رمضان شد، چشمش باز باشد، غافل 
نشود، دچار گیجی و گولی نشــود که ســرش را بیندازد پایین و از این در وارد 
شــود و از آن در بیرون برود؛ نگاهی به دوروبر کند و استفاده ای ببرد و برای 
این که این آمادگی در من و شــما پیدا شــود، این ماه رجب و شعبان را قرار 
داده اند؛ رجب یک جور، شعبان یک جور دیگر. رجب، بیشتر ماه نماز است؛ 

شعبان، بیشتر ماه دعا و روزه است.    ۸3/7/13

           شکر ماه رجب
مــاه رجب یــک فرصت تقــّرب به ارزشــهای الهــی و تقّرب بــه ذات 
مقّدس پروردگار و فرصت خودســازی اســت. ایــن اّیامی که در 
روایات ما به عنوان اّیام برجســته معّرفی شــده اند، اینها همه 
فرصتند؛ هر فرصتی هم نعمت اســت و هــر نعمتی هم نیازمند 
شکر و ســپاس اســت. شــکر و ســپاس نعمت هم این است که 
انســان نعمت را از خــدا بدانــد و آن را در راه خــدا به کار ببــرد؛ ماه 
رجب از این نعمتها است... از ماه رجب قدردانی کنید؛ در این ماه 
توّسالت خودتان به درگاه پروردگار عالم را هرچه میتوانید بیشتر 

کنید؛ به یاد خدا باشید و کار را برای خدا انجام بدهید.    9۴/2/6
 

           توجه بیشتر به استغفار
ماه رجب فرصت خوبی اســت؛ ماه دعاســت، ماه توســل است، ماه 
توجه اســت، ماه استغفار اســت. دائم هم باید اســتغفار کنیم. هیچ 
کس هم خیــال نکند که مــن از اســتغفار مســتغنی ام. پیغمبــر خدا 
ِ َیوٍم 

ّ
ســَتغِفُر اهَّلَل فــی ُکل

َ
لبی َو ِاّنی ل

َ
ُیغاُن َعلی ق

َ
ــُه ل

َ
میفرماید که: »ِاّن

َسبعیَن َمّرًة«. بالشک پیغمبر هم حداقل روزى هفتاد مرتبه استغفار 
میکرد. اســتغفار براى همه اســت؛ بخصوص ماها که در این تحرکات 
مادى، در این دنیاى مادى غرقیم و آلوده ایم. اســتغفار بخشــی از این 
آلودگی را پاکیزه میکند و از بین میبرد. ماه اســتغفار است؛ ان شاءاهَّلل 

فرصت را مغتنم بشماریم.    ۸۸/۴/3

        سنت حسنه اعتکاف
در نیمه ی این ماه، جوانان ما ســالهائی است که این ســنت حسنه را در 
کشور  رائج کرده اند؛ سنت اعتکاف را، رفتن در مســاجد را، روزه گرفتن را. 
واقعًا چقدر منظــره ی زیبا و معّطری اســت که جمع کثیــری از جوانهای 
ما برخالف ســیره ی متعارف جوانهای دنیا که غرق در شهوات و تمایالت 
نفسانی هستند، روزها و شــبهائی را روزه بگیرند؛ بروند در یک مسجدی 
بنشینند، اعتکاف کنند؛ شب و روزشان را ذکر و فکر و شنیدن معارف الهی 
و شــنیدن احکام و مذاکره ی علم حقیقی - که علم توحید اســت - قرار 

دهند؛ این خیلی چیز مهمی است. اینها از برکت انقالب است.    92/2/25

توصیه معنوی برای جبران تعطیلی اعتکاف به دلیل شیوع کرونا

   نماز حضرت جعفر طیار بخوانید

کســانی که از عمل بافضیلت اعتکاف محروم مانده اند، بهتر است در 
هر یک از این سه روز نماز حضرت جعفر طیار � بخوانند.    9۸/12/1۸
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امـــام باقـــر علیه الصالةوالســـالم در ایجـــاد تشـــکیالت تشـــیع و 
یـــک ســـازمان قـــوی و همگانـــی از همـــه ی وســـایل مشـــروع و 

ممکـــن اســـتفاده کـــرد.   1367/6/25
ــرادی را تربیـــت کنـــد، بـــه  ــر علیـــه الســـالم افـ ــام باقـ همین کـــه امـ
عنـــوان وکیـــل و نایـــب  خـــود بگـــذارد کـــه کار آن حضـــرت را دنبـــال 
کننـــد، و ادامـــه ی تبلیغـــات و تعلیمـــات آن حضـــرت را بـــه عهـــده 
ــل از  ــه از قبـ ــود، کـ ــان بـ ــی ایشـ ــازماندهی  پنهانـ ــن سـ ــد. ایـ بگیرنـ
امـــام باقـــر شـــروع شـــده بـــود، امـــا در زمـــان آن حضـــرت کاری 

بســـیار خطرنـــاک بـــود.   1366/5/9
از  )علیه الســـالم(  باقـــر  امـــام  در دوران  تحریـــف،  بـــا  مبـــارزه 
انجـــام  گســـترده تر  حضـــرت  آن  زمـــان  از  پیـــش  همیشـــه ی 
شـــد.مبارزه ی فرهنگـــی یعنـــی تـــالش بـــرای تغییـــر فرهنـــگ حاکـــم 
ــر  ــوار و بـ ــی همـ ــت الهـ ــرای حکومـ ــا راه را بـ ــردم، تـ ــای مـ ــر ذهنهـ بـ
ـــد و امـــام باقـــر )علیه الســـالم( ایـــن کار را  حکومـــت طاغوتـــی ببندن
شـــروع کـــرد. باقـــر علم االولیـــن یعنـــی ایـــن. ایشـــان شـــکافنده ی 

حقایـــق قرآنـــی و دانشـــهای اســـالمی بودنـــد.   1366/5/9

امام محمد باقر ؟ع؟
و تشکیالت پنهانی تشیع

انسان 25۰ ساله  

منشاء ناامیدی شیطان است

به رسم آیه ها  

انســان نمــاز را خــوب بخوانــد، بــا توجــه بخوانــد، حضــور قلــب 
داشــته باشــد. حضــور قلــب یعنــی انســان از آنچــه کــه میگویــد و 
آنچــه کــه در ذهنــش میگــذرد و بــر زبانــش جــاری میشــود، غافــل 
نباشــد؛ اینجــور نباشــد کــه نفهمــد. مثًال مــن کــه حــاال دارم با شــما 
ــد. انســان توجــه دارد کــه یــک  حــرف میزنــم، خــب، شــما مخاطبی
ــاز  ــد. در نم ــرف میزن ــد و دارد ح ــوش میکن ــی دارد و دارد گ مخاطب
هــم همیــن جــور باشــد؛ یــک مخاطبــی داشــته باشــیم، بــا او حــرف 
بزنیــم. مــن حّتــی عــرض میکنــم اگــر کســی معنــای نمــاز را هــم 
ندانــد، اصــًال هیــچ ندانــد معنــای ایــن عبــارات چیســت، امــا همین 
ــد،  ــرف میزن ــدا ح ــا خ ــد، دارد ب ــرف میزن ــی ح ــا یک ــد دارد ب ــدر بدان ق

ــد.   90/1/23 ــک میکن ــان را نزدی ــه انس ــن قضی ای

معنای حضور قلب در نماز

درس اخالق  

سخن هفته

   ادامه از صفحه یک
 و بعد تحریمهــا را افزایش هم دادند؛ شــاید دو برابر، 

سه برابر تحریمها را زیاد هم کردند.«    99/11/19 
این بدعهــدی اوال از ســوی هــر دو دولت دمکــرات و 
جمهوریخواه آمریــکا بود: »آمریکا پابنــد به تعّهدات 
خودش نیســت. نگوییــد اینهــا کار ترامپ اســت؛ نه، 
دولت قبل هــم که با ما نشســت، صحبت کــرد و وزیر 
خارجــه اش ده روز، پانــزده روز در اروپا پابند جلســات 
بود، آنهــا هــم تقریبــًا همین جــور ]بودند[؛ حــاال به 
شــکل دیگری عمل کردند ولی نقض کردند؛ آنها هم 
تحریم کردنــد، آنها هم برخــالف تعّهدات خودشــان 
عمل کردند. دولت آمریکا برخــالف تعّهدات خودش 
عمــل میکنــد.«     97/03/30 ابتــدا »روح و جســم 
برجــام« در دولــت اوبامــا نقــض شــد و در ادامه این 
روند با اقدامات ترامپ تکمیل شد: »دولتی که به این 
راحتی معاهده ی بین المللی را نقض میکند، بعد هم 
مثل آب خوردن زیر امضایــش میزند و میگوید من از 
معاهده خارج شدم.«     97/03/02 و البته اروپایی ها 
هم که »دنبالــه رِو آمریکا« هســتند به وظایف شــان 
عمــل نکردنــد: »وظیفــه ی اروپایی هــا ایــن بــود که 
می ایســتادند در مقابل آمریکا، میگفتند ما به تعّهد 
خودمان پایبندیم؛ تعّهد آنهــا این بود که تحریمها به 
ی برداشته بشــود؛ باید محکم می ایستادند، 

ّ
طور کل

]اّما[ با بهانه های مختلف نایستادند.«    9۸/01/01 
   گفتم به آمریکا اعتمــاد نکنید!

هرچند اتفاقات رخ داده در این مســیر به بدعهدی و 
ذات اســتکباری و ُســلطه گر دولت آمریــکا برمی گردد 
اما برای ما نیز تجربه ای گرانبها در عرصه ی دیپلماسی 
و تعامل بین المللی شکل گرفت. تجربه ای که نشان 
داد اعتماد به دشــمن می تواند هزینه های سنگینی 
را بــه مــا تحمیــل کــرده و مانــع تأمیــن منافــع ملی 
شــود: »از روز اّول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد 
نکنید!... اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین های 
الزم را فراهم بکنیــد، بعد صحبت کنید، بعــد قرارداد 
ببندید، بعد امضا کنید؛ به حــرِف اینها اعتماد نکنید. 
یکی از چیزهایی که بنده آن وقــت، بخصوص روی آن 
تصریح کرده بودم این بود که گفتم مــا این قرارداد را 
قبول میکنیم به این شروط -چند شرط بود- یکی از 
شرط ها این بود که گفتیم رئیس جمهوِر وقِت آمریکا 
بنویسد و امضا کند که تحریمها برداشته شد؛ این جزو 
شرایط ما بود، جزو شرایط بنده بود؛ خب، مسئولین 
محترم زحمت کشــیدند، تالش کردند، عرق ریختند، 
]ولی[ نتوانســتند و این نشــد و نتیجه اش این است 
که دارید مشاهده میکنید.«     97/02/19در حقیقت، 
عجلــه و شــتابزدگی و فراهــم نســاختن تضمیــن و 
پشــتوانه ی مســتحکم موجــب »خســارت« شــد: 
»وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی 
برســانیم، از جزئیات غفلت می کنیم و گاهی غفلت از 
یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه ی سلبی در 
آن کار می شــود.«    95/09/07 نکته ی دیگر اینکه ما 
در مقابل تمام نقض عهدهای آمریکا و اروپا طی چند 
ســال اخیر »حرکت عملِی قوی« نکردیم: »ما خب در 
مقابل خیلی از این تحریمهایی کــه اینها ایجاد کردند، 
کارهایــی کــه کردنــد، خالفهایی کــه کردنــد، اعتراض 
کردیم اّما یک حرکت عملی قوی ای انجــام ندادیم.«  
  97/03/02 و این موجب شد آنان که بدهکار بودند 
»گستاخ، طلبکارانه، وقیح، می آیند به میدان و حرف 
میزنند، طلبــکاری میکننــد.«    97/03/02  این تجربه 

نشان داد که »عقب نشــینی در مقابل آنها، انعطاف 
در مقابل آنها هیــچ تأثیری در کم  کردن دشــمنی آنها 
ندارد.«      97/03/02 در حقیقت »این برجام شد برای 
ما یک نمونه، یک تجربه... گفتم برجام و این مذاکرات 
هســته ای، برای ما یــک نمونــه خواهد بــود؛ ببینیم 
آمریکایی هــا چــه کار میکننــد... حــاال معلوم شــد در 
عمل چه کار میکنند! در ظاهر وعده میدهند، با زبان 
چرب و نرم حــرف میزنند اّمــا در عمل توطئه میکنند، 
تخریب میکنند، مانع از پیشــرفت کارها میشوند.«        

95/05/11
   چه باید کرد؟

حــال و بعــد از طی ایــن مســیر و کســب ایــن تجربه، 
امروز برای تأمین منافــع ملی چه باید کــرد؟ گام اول 
این اســت که بدانیم »به دشــمن اطمینان نمیشود 
کــرد.«     95/05/11 و »عقب نشــینی در مقابــل آنهــا 
هیچ تأثیری در کم  کردن دشــمنی ندارد.«97/03/02   
در حقیقت راه درســت برای تأمیــن منافع ملی این     
اســت که در مقابل آمریکایی ها »طرف مقابل هم اگر 
ابزار فشــاری در اختیار دارد، از آن ابزار فشــار استفاده 
کند؛ راه فقط این اســت. اگــر چنانچه از آن ابزار فشــار 
ف کند؛ یا 

ّ
استفاده کرد، آن وقت طرف را میتواند متوق

ف کند.«     9۸/03/0۸ 
ّ

فشار را کم کند یا فشار را متوق
بــر ایــن اســاس »تصمیــم مجلــس و دولــت در باب 
لغو تعّهدات برجامی، تصمیم درســتی اســت؛ کامًال 
تصمیم منطقی و ُعقالیی و قابل قبولی است. وقتی 
طرِف مقابل، تقریبًا به هیچ کدام از تعّهدات خودش 
در برجــام عمــل نمیکند، معنی نــدارد کــه جمهوری 
اســالمی به همه ی تعّهدات خودش در برجام عمل 
کند؛ لذا از مّدتی پیش تدریجًا بعضی از تعّهدات را لغو 
 کردند، اخیرًا هــم تعّهدات دیگری را کنار گذاشــتند.«

 99/10/19    
   سیاسِت قطعِی جمهوری اسالمی

حاال ماجرای تحریــم و برجام به این نقطه رســیده که 
توپ در زمین آمریکا و اروپاســت: »آمریکا و سه کشور 
اروپایی که همه ی تعّهدات برجامی را زیر پا گذاشتند، 
دیگر حــق ندارند بــرای برجام شــرط و شــروط تعیین 
کنند... آن طرفی که حق دارد بــرای ادامه ی کار برجام 
شرط معّین کند ایران است.«     99/11/19 و جمهوری 
اســالمی ایــران نیــز #حرف_قطعــی خــود را اعــالم 
کرده: »بایــد آمریکا تحریمها را کال لغو کنــد؛ آن هم نه 
به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایســتی 
در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راســتی آزمایی کنیم 
و احســاس کنیم که درســت تحریمها لغو شــده، آن 
 وقت ما هم بــه این تعّهــدات برجامــی برمیگردیم.«
      99/11/19  ملت ایران یک مطالبه ی کامال مشــخص 
دارد: »اصًال مسئله  ی ما این نیست که آمریکا به برجام 
برگردد یا برنگردد. آنچــه مطالبه ی منطقی و عقالنی 
ما اســت، رفع تحریمها اســت؛ تحریمها باید برداشته 
ــت ایران اســت.«

ّ
 بشــود. این حّق غصب شــده ی مل

     99/10/19 البّته »مســئله ی خسارتها هست که جزو 
مطالبات ما اســت و در مراحل بعــدی دنبال خواهد 

شد .«    99/10/19  
حــاال داســتاِن تحریــم بــه اینجــا رســیده کــه توطئه  
دشــمن در مقابل اراده ملت ایران ناکام مانده و این 
ت ایران 

ّ
نوید پیروزی اســت: »تحریمی هم که علیه مل

راه انداختنــد... در تاریــخ ســابقه نــدارد و انشــاءاهَّلل 
شکســتی هم که آمریــکا در ایــن قضّیه میخــورد، در 

تاریخ بی سابقه خواهدبود.«     97/10/19

اگــر کســی بــه ایــن تبلیغاتــی کــه دشــمنان از راههــای مختلــف 
القــا می کننــد، گــوش کنــد، بــه نظــرش می رســد کــه در ایــران 
همــه چیــز در سراشــیب ســقوط اســت! انــگاری می خواهنــد 
همــه ی امیدهــا را پایان یافتــه وانمــود و قلمــداد کننــد. اف بــر 
ــت  ــن مل ــور، ای ــوش و ُپرش ــت ُپرج ــن مل ــث! ای ــمنان خبی ــن دش ای
جــوان و شــاداب ایــن ملــت بــا فرهنــگ و باایمــان، ایــن ملتــی 
کــه بــر ایــن همــه مشــکالت فایــق آمــد، آیــا جایــی بــرای ناامیــدی 
دارد؟ امیــد از خداســت - »الَتیأســوا ِمــن َروِح اهَّلل«1 - یــأس 
از شــیطان اســت. بایــد آحــاد مــردم بداننــد، آینده یــی کــه در 
انتظــار ایــن ملــت اســت، بــه مراتــب از ســالهای گذشــته بهتــر و 
شــیرین تر خواهــد بــود. بــه فضــل پــروردگار، در ســایه ی پایمــردی 
ملــت و تــالش و تــوان شــما مــردم، هیــچ چیــزی نشــدنی نیســت. 
ــف  ــا را متوق ــا کاره ــد، ت ــد کنن ــت را ناامی ــن مل ــد ای ــا می خواهن آنه

نماینــد.      70/5/30    1(  ســوره یوســف، آیــه87
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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:                                              1000102۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

پشـت هـم ِهـی می گفتنـد نمی شـود بـا ایـن قدرتهـا 
وقتـی  دیدیـد  شـما  لکـن  بسـازیم.  بیاییـد  درافتـاد، 
ملـت خواسـت، شـد. وقتـی یـک ملتـی یـک چیـزی را 
می خواهـد، می شـود، خـدا همراهـش اسـت. همـان 
طـوری کـه آن وقـت می گفتنـد نمی شـود این قـدرت را 
بـه هـم زد، و شـما عمـل کردیـد و شـد.    11 /1358/08

کالم امام  

اگر ملتی اراده 
داشته باشد، خدا 

همراهش می شود

دستخط  

ــی، روابط خارجــی، مرزبندی با دشــمن: این هر 
ّ
عّزت مل

سه، شــاخه هایی از اصِل »عّزت، حکمت، و مصلحت« 
در روابط بین المللی اند. صحنه ی جهانی، امروز شــاهد 
پدیده هایــی اســت کــه تحّقــق یافتــه یــا در آســتانه  ی 
ظهورند: تحّرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس 
الگوی مقاومت در برابر سلطه ی آمریکا و صهیونیسم؛ 
شکست سیاست های آمریکا در منطقه ی غرب آسیا و 
زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش 
حضــور قدرتمندانه ی سیاســی جمهوری اســالمی در 

غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشــی از مظاهر عّزت جمهوری اســالمی است 
کــه جــز بــا شــجاعت و حکمــت مدیــران جهــادی به 
دســت نمی آمد. ســردمداران نظام ســلطه نگرانند؛ 

پیشنهادهای آنها عمومًا شامل فریب و خدعه و دروغ 
ت ایران عالوه  بر آمریــکای جنایت کار، 

ّ
اســت. امروز مل

تعــدادی از دولتهــای اروپایــی را نیــز خدعه گــر و غیــر 
قابل اعتماد میدانــد. دولت جمهوری اســالمی باید 
ت حفظ کند؛ از ارزشــهای 

ّ
مرزبندی خود را بــا آنها با دق

ــی خود، یک گام هم عقب نشــینی نکند؛ 
ّ
انقالبی و مل

از تهدیدهای پوچ آنان نهراســد؛ و در همه حال، عّزت 
ت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و 

ّ
کشور و مل

مصلحت جویانه و البّته از موضع انقالبی، مشــکالت 
 خــود را بــا آنان حــل کنــد. در مــورد آمریکا 

ّ
قابل حــل

 هیچ مشــکلی متصّور نیســت و مذاکره بــا آن جز 
ّ

حل
 زیــان مــاّدی و معنــوی محصولــی نخواهد داشــت.

  1397/11/22 »بیانیه ی گام دوم انقالب«   

ی یک گام هم عقب نشینی نکنید
ّ
از ارزشهای انقالبی و مل

حزب ا... این است  

تصویر نامه رهبر انقالب اسالمی به جوانان عراقی

آینده عراق در دستان شماست
من شما را دوست دارم و برای شما دعا میکنم و از خداوند متعال پیروزی و  توفیق سعادت در دنیا و آخرت و 
ایستادگی در صراط مستقیم را برایتان مسئلت میکنم. و من به شما بشارت آینده ای درخشان برای عراق را 

می دهم؛ آینده ای که به دستان شما و با اراده باالیتان ]ساخته خواهد شد[.ال حول و ال قوة اال باهَّلل 
سیدعلی خامنه ای      1399/11/2

بهره منـــدی  بـــدون  اســـالمی،  جامعـــه ی 
کشـــور از نهـــاد خانـــواده ی ســـالم، ســـرزنده 
و بانشـــاط، اصـــًال امـــکان نـــدارد پیشـــرفت 
کنـــد. بالخصـــوص در زمینه هـــای فرهنگـــی 
ــدون  ــی، بـ ــر فرهنگـ ــای غیـ ــه در زمینه هـ و البتـ
پیشـــرفت  امـــکان  خـــوب،  خانواده هـــای 
پـــس خانـــواده الزم اســـت. حـــاال  نیســـت. 
نقـــض نشـــود کـــه شـــما میگوئیـــد در غـــرب 
خانـــواده نیســـت، پیشـــرفت هـــم هســـت. 
آنچـــه کـــه امـــروز در ویرانـــی بنیـــاد خانـــواده 
در غـــرب روزبـــه روز بیشـــتر دارد نمودارهایـــش 
خواهـــد  را  اثـــرش  اینهـــا  میشـــود،  ظاهـــر 
داشـــت.  نبایـــد  عجلـــه ای  هیـــچ  بخشـــید؛ 
ــور  ــی اینجـ ــوادث تاریخـ ــی و حـ ــوادث جهانـ حـ
ــا  ــد؛ اینهـ ــر باشـ ــازده و زوداثـ ــه زودبـ ــت کـ نیسـ
ــا  ــه تـ ــد گذاشـــت؛ کمااینکـ ــر خواهـ ــج اثـ بتدریـ

حـــاال هـــم اثـــر گذاشـــته.       1390/10/1۴  

جامعه بدون داشتن خانواده های  
خوب پیشرفت نمی کند

خانواده ایرانی  

سؤال:
آیـــا انتقـــاد از مســـئولین در جمعـــی کـــه 
آنهـــا حضـــور ندارنـــد، غیبـــت محســـوب 

؟ د می شـــو
جواب: 

ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــت، ک ـــرد نادرس ـــاد از عملک انتق
علنـــی انجـــام شـــده اســـت، غیبـــت محســـوب 
نمی شـــود و اشـــکال نـــدارد، ولـــی نبایـــد 
ــا  ــر یـ ــب تحقیـ ــه موجـ ــد کـ ــه ای باشـ ــه گونـ بـ
ـــای  ـــف نهاده ـــا تضعی ـــخاص ی ـــه اش ـــت ب اهان

ــود. ــالمی شـ ــوری اسـ ــام جمهـ نظـ

انتقاد از مسئولین

میــداِن اداره ی کشــور و مدیریــت کشــور مگــر 
شوخی است؟ یک کشــور را می خواهند دست 
یک نفر بسپرند؛ لذا باید ورودی های این میدان 
کنترل شود و معلوم گردد کسی که دارد می آید، 
کیست؛ اصًال عرضه این کار را دارد؟ اعتقاد به این 
کار دارد یا ندارد؟... خوشبختانه کشور ما کشور 
جوانی اســت؛ لذا چهره ی جوان کشور اقتضاء 
می کند که یک نشــاط خوب و قوی و جوانانه در 
کل دســتگاه اجرایی وجود داشــته باشد. نگاه 
کنید ببینید واقعًا چه کســی طرفــدار انقالب و 
طرفــدار دیــن و طرفــدار عدالت و طرفــدار عدم 
تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه کسی کفایت 
و دنبال گیری و نشاط الزم را دارد؛ چنین کسی را 

پیدا کنید.      138۴/03/05

در میدان اجرا، نشاط جوانی الزم است

دولت جوان حزب اللهی  

ســـال 56،  بهمـــن  بیســـت ونهم  در  مـــردم  حضـــور 
شـــبیه کار امـــام ســـّجاد  و جنـــاب زینـــب کبـــری  بـــود 
ــود.  ــورا فرامـــوش بشـ ــه ی عاشـ ــتند حادثـ ــه نگذاشـ کـ
تبریزی هـــا در بیســـت ونهم بهمـــن نگذاشـــتند ایـــن 
 بنـــا بـــر ایـــن بـــود کـــه کشـــتار قـــم 

ّ
بـــار زمیـــن بمانـــد َواال

و حضـــور مـــردم و همه چیـــز فرامـــوش بشـــود اّمـــا 
تبریزی هـــا نگذاشـــتند. مـــن فرامـــوش نمیکنـــم آن 
ـــوت  ـــار و طاغ ـــتگاه جّب ـــه دس ـــد ک ـــی می آم ـــا خبرهای روزه
را  خـــودش  نظامـــی  برجســـته ی  شـــخصّیت های 
فرســـتاد تبریـــز بـــرای اینکـــه جلـــوی حضـــور مـــردم را 
بگیرنـــد اّمـــا مـــردم بیســـت ونهم بهمـــن را به وجـــود 
ـــت.      1393/11/29 ـــده اس ـــن روز زن ـــروز ای ـــا ام ـــد؛ و ت آوردن

تبریزی ها نگذاشتند
 کشتار مردم قم فراموش شود

روایت تاریخی  

احکام  


