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حزب ا... این است   |    ۴ 

پیش گام شکستن 
محاصره تبلیغاتی باشید

ــرگ  ــه و م ــرگ تاجران ــهادت، م ــا! ش ــا! برادره ــد... جوان ه ــی نمیدهن ــه کس ــان ب ــه را آس ــن هدی ــت؛ ای ــه ی خداس ــت و هدی ــهادت، نعم ش
آدم هــای زرنــگ اســت. ایــن هدیــه را خــدا بــه چــه کســی میدهــد؟ خــدا ایــن هدیــه را ارزان نمیدهــد؛ بــه کســانی میدهــد کــه در راه او 

مجاهــدت کننــد.   ۱۳۸۴/۰۲/۱۲

مزار: بهشت معصومه � قم

هدیه خدا
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم مهدی صابری

شهید هفته  

شهادت: تل قرین سوریه تاریخ شهادت: ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳

           رحلت بزرگ پیام آور کربال، حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها را تسلیت می گوییم

گزیده بیانات     |     ۲  دستخط     |     4  

سالح هسته ای برای هیچکس سخن
»دروغ میگویند، این مسئله شان نیست. بسیاری هفتـه

از آنهــا یا همه شــان میداننــد که ما دنبال ســاح 
هســته ای نیســتیم. آنها حتــی با ســاح متعارف 
مــا و امکانــات دفاعی مــا مخالفنــد. میخواهنــد مؤلفه های 
قــدرت را از ایــران بگیرنــد.«   ۹۹/۱۲/۰۴. این جملــه، کلید فهم 
علت باج خواهی و مناقشه ی غربی ها با جمهوری اسامی در 
مسئله هسته ای است. واضح است که »واقعًا ساح هسته ای 
به صرفه ی ما نیســت؛ عاوه بر اینکه از لحاظ فکــری و نظری و 
فقهی، ما این کار را خاف میدانیم، استفاده ی از این تسلیحات 
را گناه بزرگ میدانیم و نگهداشتنش را یک کار بیهوده ی پرضرِر 
پرخطر میدانیم و هرگــز دنبالش هم نمیرویــم.«    ۹۰/۱۲/۰۳ . 

اینکه »ما نمیخواهیم ســاح هســته ای درســت کنیــم، نه به 
خاطر اینکه آمریکا از این ناراحت میشــود؛ بلکه عقیده ی خود 
مــا ایــن اســت.«     ۹۱/۱۱/۲۸. ما هرگز دنبال ســاح هســته ای 
نخواهیم رفت »به خاطر خودمان، به خاطر دینمان و به خاطر 
عقلمان. هم فتوای شرعی ما این اســت، هم فتوای عقلی ما 

این است.«    ۹۴/۰۱/۲۰
حین، 

ّ
»فکر اســامی ما میگوید ســاحی کــه در آن، غیر مســل

غیر نظامی هــا، و مردم عــاّدی تلف میشــوند، ممنوع اســت. 
هســته ای باشــد یا شــیمیایی یا غیر اینهــا؛ این ســاح ممنوع 
است.«    ۹۹/۱۲/۰۴ . پس همه باید بدانند که ما »امروز و فردا 
و هیچ وقت به ساح هســته ای احتیاج نداریم.«     ۹۴/۰۱/۲۰ و 
همچنین معتقدیــم اســتفاده از اینها »جنایت علیه بشــریت 

است و نباید تولید شود؛ آنچه هم که در دنیا هست، باید محو 
شود و از بین برود.«    ۹۱/۱۱/۲۸ 

فتوای هسته ای رهبر انقالب تردیدناپذیر است
در فتوای هسته ای رهبر انقاب که در پیامشان به نخستین 
کنفرانس بین المللی "خلع ســاح هســته ای و عدم اشاعه" 
در فروردین ۸۹ منتشــر شــد و پس از آن به صورت رسمی در 
ســازمان ملل هم ثبت شــده آمده که ما عاوه بــر اعتقاد به 
حرمت ساح هسته ای، کاربرد »دیگر انواع ساح های کشتار 
جمعی، نظیر ساح شیمیایی و ساح میکروبی را نیز... حرام 

میدانیم.«    ۸۹/۱/۲۸
  ادامه در صفحه ۳

رئیس ســتاد مرکزی اعتــکاف با ارســال نامــه ای از رهبــر انقاب درخواســت 
کرد برای کســانی که امســال هم از فیض شرکت در مراســم معنوی اعتکاف 
محروم مانده اند توصیه ای داشــته باشند. پاســخ حضرت آیت اهلل خامنه ای 

را به این نامه بخوانید.

 توصیه  رهبر انقالب برای مشتاقان محروم از مراسم اعتکاف

  ادامه در صفحه ۴
دعا، توسل ،دعا، توسل ،استغفاراستغفار

نماز جعفر طیار نماز جعفر طیار 
بخوانیــــــدبخوانیــــــد

توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای

 برای بهــــره برداری معنـــــوی از مـــــاه رجب؛

قدرت ایرانقدرت ایران نشانه است نشانه است
 مروری بر فتوای قاطع حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در منع تسلیحات هسته ای

 و بهانه جویی کشورهای غربی علیه پیشرفت هسته ای ایران

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره ۲77     |     هفتـه دوم اسـفند 99     |     

اگر تصمیم داشـتیم به سـالح هسـته ای دسـت پیـدا کنیم، 
شـما و بزرگ تـر از شـما هـم نمیتوانسـتید مانـع بشـوید اما 

فکـر اسـالمی مـا میگوید ایـن سـالح ممنوع اسـت.

مـــا بـــه خاطـــر نظـــر اســـالم دنبـــال ســـالح هســـته ای 
ــد  ــه بتوانیـ ــتید کـ ــه  کاره هسـ ــماها چـ  شـ

ّ
ــم و ال نمی رویـ

جلوگیـــری کنیـــد. 



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

گزیده بیانات

توصیه های حضرت آیت اهلل خامنه ای برای بهره برداری معنوی از ماه رجب؛

دعا، توسل، دعا، توسل، استغفاراستغفار
قدر ماه رجب را بدانید  

ماه رجب یــک فرصت تقــّرب به ارزشــهای الهی 
و تقــّرب به ذات مقــّدس پــروردگار و فرصت خودســازی 
اســت. این اّیامی که در روایات ما به عنوان اّیام برجسته 
معّرفــی شــده اند، اینها همــه فرصتند؛ هــر فرصتی هم 
نعمت اســت و هر نعمتــی هم نیازمند شــکر و ســپاس 
اســت. شــکر و ســپاس نعمت هم این اســت که انسان 
نعمت را بشناسد، بر طبق اقتضای این نعمت رفتار کند، 
از آن بهره ببرد، نعمــت را از خــدا بدانــد و آن را در راه خدا 
به کار ببــرد؛ ماه رجب از ایــن نعمتها اســت... از ماه رجب 

قدردانی کنید.    ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ 

 براى یکدیگر دعا کنید 
مــاه رجــب فرصــت بندگی اســت. همــه ى عرض 
و طــول زندگی مــا میتوانــد زمینــه اى باشــد بــراى بندگی 
درســت، که ســعادت واقعی هم در همین اســت. بعضی 
از مناســبتها، فرصتهاى ما را افزایش میدهنــد، که از جمله 
ماه مبارک رجب اســت. خودمــان را آماده کنیــم، براى هم 
دعا کنیم که خداوند توفیق بدهد در این ماه و ماه شعبان 
و مــاه مبارک رمضــان خودمان را بســازیم، یــک قدم پیش 

برویم، باال برویم.      ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

دائم استغفار کنید 
مــاه رجب فرصــت خوبی اســت؛ ماه دعاســت، 

ماه توسل است، ماه توجه است، ماه استغفار 
اســت. دائــم هــم بایــد اســتغفار کنیــم. هیچ 
کــس هــم خیــال نکنــد کــه مــن از اســتغفار 

مســتغنی ام. پیغمبر خــدا میفرمایــد که: 
»اّنه لیغان علی قلبی و اّنی ألســتغفر اهلل 
 یوم سبعین مّرة«. باشک پیغمبر 

ّ
فی کل

هم حداقــل روزی هفتاد مرتبه اســتغفار 
اســت؛  همــه  بــرای  اســتغفار  میکــرد. 

بخصوص ماها کــه در این تحرکات مادی، 
در ایــن دنیــای مــادی غرقیــم و آلوده ایم. 

استغفار بخشی از این آلودگی را پاکیزه میکند 
و از بین میبرد. ماه استغفار است؛ ان شاءاهلل 

   ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ فرصت را مغتنم بشماریم.  

 رابطه خود را با خدا مستحکم کنید
ماه رجب، فرصت مغتنمی اســت برای همه 
دلهای مؤمن که رابطه خود را با خدا مستحکم کنند. 
انســان به این ارتباط معنوی و روحی نیازمند است. 
دل غافــل در معــرض هجوم شــیطان قــرار میگیرد 
ط پیدا 

ّ
و وقتــی شــیطان بــر دل و جــان آدمــی تســل

کرد، شــّر و فســاد در دنیا به وجود می آیــد. راه عاج 
عمیق و حقیقی در برخورد با هرگونه شــّر و فسادی 

در عالــم، ارتبــاط با خــدا و مصونیت بخشــیدن به دل 
و جــان خود از نفــوذ و چیرگی شــیطان اســت... لذا در 
اســام فرصتهایی برای ارتبــاط ویژه بــا خداوند متعال 
معّین شده اســت. یکی از این فرصتها ماه رجب است.  

 ۱۳۸۰/۰۷/۰۴  

 خودسازی کنید
رجب، ماه صفــا دادن به دل و طراوت بخشــیدن 
به جان است؛ ماه توسل، خشــوع، ذکر، توبه، خودسازی و 
پرداختن به زنگارهای دل و زدودن سیاهیها و تلخیها از جان 
اســت. دعای ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نمــاز ماه رجب، 
همه وسیله یی است برای این که ما بتوانیم دل و جان خود 
را صفا و طراوتی ببخشیم؛ سیاهیها، تاریکیها و گرفتاریها را از 

خود دور کنیم و خودمان را روشن سازیم.    ۱۳۸۴/۰۵/۲۸ 

گی ها را از خدا بخواهید...  این ویژ
»اللهم اهدنی هدی المهتدین، و ارزقنی اجتهاد 
المجتهدین.« چنان کــه در این ماه رجــب میخوانیم، دعا 
کننده از خدای متعال به وســیله ی این دعاها درخواست 
میکند که به او نور هدایــت بتاباند؛ او را تــاش و اجتهاد و 
کوشــش بیاموزد و توفیق آن را به او بدهد - »و ال تجعل 
لی من الغافلین المبعدین« - و او را از غفلت برحذر دارد. 
یا در دعای دیگــر این مــاه میخوانیم: »اللهم انی اســئلک 
صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین 
لــک« اینهــا بالهایی اســت که یک انســان بــا آنهــا میتواند 
پرواز کند. صبر شــکرگزاران، تاش و عمل خائفان و یقین 
عبادتگران، ویژگیهایی اســت که هم در این ماه از خدا آنها 
را میطلبیم و درخواســت میکنیم و هم از این ادعیه درس 
میگیریم کــه در این ماه بایــد اینهــا را در خودمــان فراهم 

کنیم.    ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ 

ذکر الهی را خیلی مغتنم بشمرید
دعاهای ماه رجب یک دریائی از معرفت اســت. در 
دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک میکند؛ 
این هست، فراگیری هم هست. در دعا هم تعلیم است، هم 
تزکیه هســت. دعا هم ذهن را - این دعاهــای مأثور از ائمه 
�- روشن میکند، حقایقی را، معارفی را به ما می آموزد 
که در زندگــی به آنها نیاز داریــم، و هــم دل را متوجه به خدا 

میکند. ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمرید.

در معانی دعاهای ماه رجب تدّبر کنید
دعاهایــی کــه در ایــن مــاه وارد شــده، درســهای 
تربیت اســت. دعا را باید شــناخت. دعا در عیــن این که دِل 
انســان را با خــدا مّتصــل و جــان آدمــی را سرشــار از صفا و 
معنویت میکند، فکر و ذهن او را هم هدایت مینماید. این 
دعاها درس اســت. اگــر در معانی ایــن دعاها تدّبــر کنیم، 
بزرگترین هدیه های معنوی الهی را در اینها خواهیم یافت. 
انســان به این درســها کمال احتیــاج را دارد.۱۳۷۷/۰۷/۲۹   
آنچه هر ســال برای مردم در اجتماعاِت عبــادی و حال و     
ذکر و توّجه میّســر بود، امســال نیســت لکــن در خانه ها از 
دعاهایرجب غفلت نشــود؛ دعاهای بســیار خوبی است، و 
ِت اجتماعات نبایستی موجب بشود که 

ّ
این تعطیلی موق

ما از برکات این ماه و از عبادت و دعا و توّسل به درگاه الهی 
غافل بشویم.    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 

 صحیفه سجادیه بخوانید و در آن تأمل کنید
من در این ایــام اعتــکاف، صحیفه ی ســجادیه را 
توصیــه میکنم. این صحیفــه ی ســجادیه واقعًا کتاب 
معجزنشــانی اســت.... از ایــن معــارف موجــود در 
دعاهــای حضــرت علی بن حســین� در صحیفه ی 
ســجادیه، اســتفاده کنند؛ بخوانند؛ تأمل کنند. اینها 
فقط دعا نیست؛ درس است؛ این کلمات امام سجاد - 
و همه ی ادعیه ای که از ائمه � مأثور اســت و بدست ما 

رسیده است - پر است از معارف.    ۱۳۸۷/۰۴/۲۶ 

 خود را در محضر علم الهی ببینید
بــزرگان و اهــل معنــا و اهــل ســلوک، مــاه رجــب 
ــب،  ــاه رج ــته اند. م ــان دانس ــاه رمض ــه ی م را مقدم
مــاه شــعبان، یــک آمادگاهــی اســت بــرای اینکــه 
انســان در مــاه مبــارک رمضــان - کــه مــاه ضیافــت 
الهــی اســت - بتوانــد بــا آمادگــی وارد شــود. 
آمادگــی بــه چیســت؟ در درجــه ی اول، آمادگــی 
ــر  ــود را در محض ــت؛ خ ــب اس ــور قل ــه و حض ــه توج ب
علــم الهــی دانســتن، در محضر خــدا دانســتن - »ســبحان 
ــود را،  ــاالت خ ــه ی ح ــه  - هم ــیء علم  ش

ّ
ــی کل ــن احص م

ــود را  ــی خ ــورات قلب ــود را، خط ــات خ ــود را، نّی ــرکات خ ح
ــم الهــی دانســتن؛ در درجــه ی  در معــرض و محضــر عل
اول، ایــن مهــم اســت؛ و اگــر ایــن حاصــل شــد، آن 
وقــت توجــه مــا بــه کارهایمــان، بــه حرفهایمــان، بــه 
ــان،  ــه گفتنم ــکوتمان، ب ــه س ــان، ب رفت وآمدهایم
ــا ایــن چشــم  بیشــتر خواهــد شــد... مــاه رجــب را ب

نــگاه کنیــد.     ۱۳۹۲/۰۲/۲۵



3         سـال ششـم،  شـماره ۲77                 هفتـه دوم اسـفند 99      

ســلوک سیاســی امیرالمؤمنیــن از ســلوک معنــوی و اخاقــی 
آمیختــه     ی  امیرالمؤمنیــن هــم،  نیســت؛ سیاســت  او جــدا 
بــا معنویــت اســت، آمیختــه     ی بــا اخــاق اســت، اصــًا منشــأ 
گرفتــه     ی از معنویــت علــی و اخــاق اوســت. سیاســت اگــر از 
اخــاق سرچشــمه بگیــرد، از معنویــت ســیراب بشــود، بــرای 
مردمــی کــه مواجــه بــا آن سیاســتند، وســیله     ی کمــال اســت، 
راه بهشــت اســت؛ امــا اگــر سیاســت از اخــاق جــدا شــد، از 
معنویــت جــدا شــد، آن وقــت سیاســت     ورزی میشــود؛ یــک 
وســیله     ای بــرای کســب قــدرت، بــه هــر قیمــت؛ بــرای کســب 
ثــروت، بــرای پیــش بــردن کار خــود در دنیــا. ایــن سیاســت 
آفــت اســت،  آفــت؛ بــرای خــود سیاســت     ورز هــم  میشــود 
ــرای مردمــی هــم کــه در عرصــه     ی زندگــی آنهــا ایــن سیاســت  ب
ورزیــده میشــود هــم آفــت اســت.   بخشــی از خطبه هــای نمــاز 

جمعــه تهــران در تاریــخ۸۸/۰۶/۲۰ 

سیاسِت منهای اخالق آفت است

خطبه های انقالب  

راه مواجهه با فشار 
شرطی دشمن، استقامت است

به رسم آیه ها  

امـروز جامعـه ی انقابـی مـا، مـردم مؤمن مـا، نیاز بـه ایـن دارند 
کـه سـکینه را، طمأنینـه و وقـار را در خودشـان هرچـه بیشـتر بـه 
وجود بیاورنـد. »اال بذکر اهلل تطمئـن القلوب«. یاد خداسـت که 
دلهـا را در ماجراهـای طوفانـی دنیـا و زندگـی حفـظ میکنـد. یـاد 
خـدا را مغتنـم بشـمارید... در دعـا فقـط ایـن نیسـت کـه انسـان 
دل را بـه خـدا نزدیـک میکنـد؛ ایـن هسـت، فراگیـری هـم هسـت. 
در دعـا هـم تعلیـم اسـت، هـم تزکیـه هسـت. دعـا هـم ذهـن را - 
ایـن دعاهـای مأثـور از ائمـه )علیهم الّسـام( - روشـن میکنـد، 
حقایقـی را، معارفـی را بـه مـا می آموزد کـه در زندگـی به آنهـا نیاز 
داریـم، و هـم دل را متوجـه بـه خـدا میکنـد. ذکـر الهـی را خیلـی 

بایـد مغتنـم بشـمرید.    ۱۳۸۸/۰۳/۲۹

سکینــــه قلبـــی بـــا دعــا 
بـــــه دســــــت مــــی آیــــــد

درس اخالق  

سخن هفته

 ادامه از  صفحه ۱
و »ملــت ایــران کــه خــود قربانــی کاربــرد ســاح 
شیمیایی است، بیش از دیگر ملت ها خطر تولید و 
انباشت این گونه ساح ها را حس می کند و آماده 
است همه ی امکانات خود را در مسیر مقابله با آن 

قرار دهد.«    ۸۹/۱/۲۸
اسـت  اسـام  نظـر  خاطـر  بـه  »مـا  کـه  یعنـی  ایـن 
اگـر   

ّ
َواال برویـم  ایـن سـاح  کـه نخواسـتیم دنبـال 

میخواسـتیم برویـم شـماها کـی هسـتید، چـه  کاره 
هسـتید کـه بتوانیـد جلوگیـری کنیـد.«    ۹۹/۱۲/۰۴. 
حامیـان  و  بین الملـل  صهیونیسـت  دلقـک  آن 
غربی اش بدانند »ما اگر تصمیم داشـتیم به سـاح 
هسـته ای دسـت پیـدا کنیـم، شـما و بزرگ تـر از شـما 

هـم نمیتوانسـتید مانـع بشـوید.«    ۹۹/۱۲/۰۴ .
امــا ایــن همــه دشــمنی و تــاش غربی هــا بــرای 
سنگ اندازی در مســیر حرکت جمهوری اسامی چه 

دلیلی دارد؟

هسته ای بهانه است
در حقیقت ریشه ی دشمنی ها و کارشکنی ها توقف 
پیشــرفت علمــی ایــران اســت. »برنامه ی دشــمن 
این اســت که توانمندی هــای جمهوری اســامی را 
ف کند؛ یا از بین ببرد یا اقًاّ از رشد آنها جلوگیری 

ّ
متوق

کند... با پیشرفت علمی، بشــّدت مخالفند. فشار بر 
بخش هســته ای یکی از عوامل عمده اش به خاطر 
ایــن بــود.«   ۹۵/۰۳/۲۵. چــون »دســتاورد کنونی 
هســته ای ما چیز باارزشی اســت؛ صنعت هسته ای 
برای یک کشــور، یک ضرورت اســت؛ هم بــرای انرژی، 
هم برای داروهای هسته ای، هم برای تبدیل آب دریا 
به آب شــیرین، و هم بــرای بســیاری از نیازهای دیگر 
در زمینه ی کشاورزی و غیرکشــاورزی.«    ۹۴/۰۱/۲۰ . 
مگــر کشــوری می توانــد از چنیــن منافــع مهمــی 
چشم پوشی کند؟ در روند تحوالت علمی و صنعتی 
»تا چند سال دیگر باشک ... نیروگاه های هسته ای 
که سالم تر، تمیزتر و ارزان تر انرژی را تولید میکنند، در 
کشــورها رایج خواهنــد شــد.«     ۹۹/۱۲/۰۴ و یکی از 

مهم ترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود.
طبــق برآوردهای رســمی در ســال ۸۴، تولیــد انرژی 
کشــور ما در ســال ۱۴۰۴ بایــد حداقل »بیســت هزار 
 ما باید 

ّ
مگاوات از طریق انرژی هســته ای باشــد؛ و اال

برق را از دیگران گدائی کنیــم.«.    ۸۶/۱۰/۱۳  کشــور 
ما آن روز حداقل به این مقــدار انرژی احتیاج دارد اما 
»غنی سازی را آن روز نمیشود شروع کرد؛ باید از امروز 

شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم.«    ۹۹/۱۲/۰۴  
عــاوه بــر ایــن دشــمنان به دنبــال ضعیــف نگــه 
داشــتن ایران و وابســتگی ما به خودشان هستند. 
»خاصــه ی حــرف دشــمن ایــن اســت که بــه ملت 
ایــران میگوید شــما فنــاوری هســته ای را نداشــته 
باشــید. چرا؟ برای اینکه فناوری هســته ای، شــما را 
در عرصه هــای مختلــف نیرومنــد میکند؛ شــما این 
فناوری را نداشته باشــید تا ضعیف بمانید، تا بتوان 
راحت تر به شــما زورگویــی کــرد.«     ۸۵/۰۱/۰۱ چون 
کسانی که توانســته اند انرژی هســته ای را به دست 
بیاورند و از آن اســتفاده کنند »در آینده ی نه چندان 
دوری خواهند توانســت سرنوشــِت انرژی دنیــا را در 
دســت داشــته باشــند.«      ۸۵/۱۱/۲۸و مستکبران 
می خواهند اختیــار انرژی دنیا در دســت آنها باشــد 
چرا که »تسلطشــان بر دنیا را به واســطه ی انحصار 

علم و انحصار فناوری تعریف کرده اند... اگر چنانچه 
ملتهــا بتواننــد در قضیه ی هســته ای ... در مســائل 
گوناگون صنعتی، فناوری و علمی پیش بروند، راهی 
برای سیادت زورگویانه و قلدرانه ی اینها بر دنیا باقی 

نخواهد ماند.«     ۹۰/۱۲/۰۳
براین اســاس »امروز بهانه ی آنها بهانه ی هسته ای 
اســت؛ تحریــم میکننــد، بــه بهانــه ی هســته ای«    
۹۰/۱۲/۰۳ امــا مگــر چندســال اســت کــه مســئله 
هســته ای پیــش آمــده؟ »آن وقتــی کــه مســئله ی 
هســته ای نبــود، چــرا تحریــم میکردنــد؟ مســئله، 
مســئله ی مقابلــه و معارضــه ی بــا ملتی اســت که 
خواسته است مستقل باشــد، خواسته زیر بار ظلم 

نرود و در مقابل ظلِم ظالم بایستد.«     ۹۰/۱۲/۰۳ 

دشمنی با مولفه های قدرت
نتیجه اینکه دشمن به دنبال نابودی هر نقطه قوتی 
اســت که به مولفه های قــدرت ایران افزوده شــود. 
»مسئله ی آمریکا با جمهوری اسامی این نیست که 
سِر قضّیه ی هسته ای یا سِر قضّیه ی موشک یا مانند 
فه ی 

ّ
اینها باشد؛ نخیر... برای این است که عناصر مؤل

قدرت جمهوری اســامی را اینها میخواهنــد از بین 
ببرند.«    ۹۷/۰۳/۰۲ .

فه هــای قــدرت 
ّ
توانمنــدی هســته ای یکــی از مؤل

ــت ایــران اســت که 
ّ
جمهــوری اســامی و اقتــدار مل

فعــًا ســنگر اول مبــارزه اســت. اگــر به فــرض روزی 
مسئله ی هسته ای حل هم  بشود، خواهیم دید که 
»قضّیه ی موشکها پیش می آید؛ قضّیه ی موشکها 
حل بشــود، قضّیــه ی حقوق بشــر اســت؛ قضّیه ی 
حقوق بشــر حل بشــود، قضّیــه ی شــورای نگهبان 
است؛ قضّیه ی شورای نگهبان حل بشود، قضّیه ی 
اصــل رهبــری و والیت فقیه اســت؛ قضّیــه ی والیت 
فقیه حل بشــود، قضّیــه ی اصل قانون اساســی و 
حاکمّیت اسام است؛ اینها است، دعوا سر چیزهای 
جزئی نیســت.«     ۹۵/۰۳/۲۵ دعوا بر سر عناصری 
است که باعث شده ملت ایران »سر بلند کرده، قد 
برافراشته، رشد کرده و با ظلمهای آمریکا مخالفت 
میکند.«     ۹۷/۰۳/۰۲ مســئله ی آنها این است که 

این ایران اسامی نباید قوی و مستقل باشد.

به سوی ایران قوی
مســئله هســته ای، امروز برای قدرت، عــزت و اعتماد 
به نفس ملــی ایرانیان ارزشــمند اســت. »این حرکت، 
به جوانهای این کشور، دانشــمندان این کشور، آحاد 
مردم این کشور، عزم و تصمیم راسخ میبخشد و آنها 
را در ایــن راه ثابت قــدم میــدارد؛ این مهم اســت. این 
ایستاده نگهداشتن ملت و پرانگیزه نگهداشتن آحاد 
ملــت، منافــع و اســتفاده هایش از خــود این صنعت 
مهمتــر اســت.«    ۹۰/۱۲/۰۳ پس در قبــال این قضیه 
هســته ای هم »یک عّده ای که خودشــان را قدرتمند 
میداننــد، میخواهنــد زورگویــی کننــد و جمهــوری 
اســامی را بــه عقب نشــینی وادار کننــد، جمهــوری 
اســامی عقب نشــینی نخواهد کــرد. ما بــه توفیق و 
کمــک الهی آنچــه را نیاز کشــور اســت، چــه نیــاز امروز 
کشور، چه نیاز آینده ی کشــور، تا آن قدری که توان ما 
اجازه میدهد تا آنجایی که میتوانیم، ان شاء اهلل پیش 
خواهیم بــرد.«    ۹۹/۱۲/۰۴ . چرا که »ملــت ایران باید 
خود را قوی کند... اگر یک ملتی به خــود نیاید، خود را 

قوی نکند، دیگران به او زور میگویند«    ۹۳/۱/۱  

وقتـــی نظـــام اســـامی بـــا فشـــارهای شـــرطی دشـــمن 
مواجـــه میشـــود؛ -یعنـــی یـــک فشـــاری را وارد میکننـــد، 
مثـــًا تحریـــم را، بعـــد میگوینـــد ایـــن را برمیداریـــم بـــه شـــرط 
اینکـــه فـــان کار انجـــام بگیـــرد، کـــه ایـــن شـــرط ها ممکـــن 
اســـت شـــرط های بشـــّدت گمراه کننـــده و هاک کننـــده ای 
ـــد؟  ـــد بکنن ـــه  کار بای ـــان چ ـــی انس ـــن وضع ـــک چنی ـــد- در ی باش
اســـَتِقم 

َ
اینجـــا انســـان متوّجـــه میشـــود کـــه عـــاج ایـــن، »ف

ـــد اســـتقامت  ـــاَب َمَعـــک« اســـت؛ همـــه بای ـــن ت ـــرَت َو َم ِم
ُ
 ا

ٰ
َکمـــا

ـــر  ـــِی صب ـــت جمع ـــک حرک ـــی ی ـــتید؛ یعن ـــد ِبایس ـــه بای ـــد، هم کنی
بـــر«؛  و اســـتقامت را از مـــا میخواهـــد. یـــا »َوَتواَصـــوا ِبالّصَ
ــتادگی و  ــه ایسـ ــردن بـ ــر را وادار کـ ــر، یکدیگـ ــه صبـ ــی بـ تواصـ
مقاومـــت و تحّمـــل و پایـــداری. مـــا امـــروز بـــا ایـــن مســـئله 

مواجهیـــم.     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴  
سوره ی هود، بخشی از آیه ی ۱۱۲/ سوره ی عصر، بخشی از آیه ی ۳



Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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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:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

تاکنـون آن قـدر کـه عمل شـده اسـت و پیـروزى 
بحمداهلل حاصل شـده اسـت، رمـز ایـن پیروزى 
وحـدت کلمـه اسـت. وحـدت کلمـه ایرانی هـا- 
همـه اقشـار ایـران- موجـب شـد کـه ابرقدرتهـا 
ـض 

ْ
را بـه زانـو درآورد؛ آن قـدرت شـیطانی را َرف

کـرد. قدرتهـاى بـزرگ شـیطانی کـه پشـت سـر او 
ـض کـرد، همـه را کنـار زد. 

ْ
بوده انـد، همـه را َرف

ایـن رمز وحـدت کلمـه اسـت. این وحـدت کلمه 
را بایـد حفـظ کنیـد؛ و بـا حفـظ وحـدت کلمـه تـا 

آخـر ان شـاء اهلل خواهیـد رفـت.   57/۱۱/۱7

کالم امام  

رمز پیروزی بر 
قدرت های بزرگ، 

وحدت کلمه است

دستخط  

ــده  ــه آین ــه ب ــگاه خوش بینان ــد و ن ــن امی ــه ی م توصی
اســت. بــدون ایــن کلیــد اساســِی همــه ی قفلهــا، 
میگویــم  آنچــه  برداشــت.  نمیتــوان  گامــی  هیــچ 
یــک امیــد صــادق و مّتکــی بــه واقعّیتهــای عینــی 
اســت. اینجانــب همــواره از امیــد کاذب و فریبنــده  
اّمــا خــود و همــه را از نومیــدی  دوری جســته ام، 
بیجــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــته  ام و برحــذر 
میــدارم. در طــول ایــن چهــل ســال سیاســت تبلیغــی 
و رســانه ای دشــمن و فّعال تریــن برنامه هــای آن، 
مأیوس ســازی مــردم و حّتــی مســئوالن و مدیــران 
تحلیل هــای  دروغ،  خبرهــای  اســت.  آینــده  از  مــا 
مغرضانــه، وارونــه  نشــان دادن واقعّیتهــا، پنهــان 
کــردن جلوه هــای امیدبخــش، بــزرگ کــردن عیــوب 

کوچــک و کوچــک نشــان دادن یــا انــکار محّســنات 
رســانه ی  هــزاران  همیشــگی  برنامــه  ی  بــزرگ، 
ــت ایــران اســت؛ و البّتــه دنباله هــای 

ّ
دشــمنان مل

آنــان در داخــل کشــور نیــز در خدمــت دشــمن حرکــت 
ــتن  ــش گام در شکس ــد پی ــان بای ــما جوان ــد. ش میکنن
ایــن محاصــره ی تبلیغاتــی باشــید. در خــود و دیگــران 
نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و 
ــتین  ــن نخس ــد. ای ــران برانی ــود و دیگ ــدی را از خ نومی
نشــانه های  اســت.  شــما  جهــاد  ریشــه ای ترین  و 
امیدبخــش در برابــر چشــم شــما اســت. رویشــهای 
انقــاب بســی فراتــر از ریزشــها اســت و دســت ودلهای 
امیــن و خدمتگــزار، بمراتــب بیشــتر از مفســدان و 

خائنــان و کیســه دوختگان اســت.   ۹7/۱۱/22

پیش گام شکستن محاصره تبلیغاتی باشید

حزب ا... این است  

امســال نیــز بســیاری از متعّبــدان از فضیلــت اعتــکاف محرومنــد. پیشــنهاد میشــود کــه در هــر یــک از ســه روز 
ــار را به جــا آورنــد. ســّیدعلی خامنــه ای نمــاز جنــاب جعفــر طی

نـــگاه  واال  انســـان  یـــك  چشـــم  بـــه  را  زن 
ــق  ــل و حـ ــه تکامـ ــود کـ ــوم شـ ــا معلـ ــد، تـ کنیـ
به عنـــوان  را  زن  چیســـت.  او  آزادى  و  او 
بـــراى  مایـــه اى  می توانـــد  کـــه  موجـــودى 
انســـان هاى  پـــرورش  بـــا  جامعـــه  صـــاح 
واال شـــود نـــگاه کنیـــد، تـــا معلـــوم شـــود کـــه 
حـــق زن چیســـت و آزادى او چگونـــه اســـت. 
زن را بـــه چشـــم آن عنصـــر اصلـــی تشـــکیل 
خانـــواده در نظـــر بگیریـــد ـ کـــه خانـــواده 
اگرچـــه از مـــرد و زن تشـــکیل می شـــود و 
هـــر دو در تشـــکیل خانـــواده و موجودیـــت 
آن مؤثرنـــد، امـــا آســـایش فضـــاى خانـــواده، 
آرامـــش و ســـکونتی کـــه در فضـــاى خانـــه 
اســـت، بـــه برکـــت زن و طبیعـــت زنانـــه اســـتـ  
بـــا ایـــن چشـــم بـــه زن نـــگاه کنیـــد تـــا معلـــوم 
ــد و  ــدا می کنـ ــال پیـ ــه کمـ ــه او چگونـ ــود کـ شـ

حقوقـــش در چیســـت.      ۷۵/۹/۲۵

آسایش خانواده به برکت زن است

خانواده ایرانی  

سؤال:
ـــهام  ـــورس، س ـــال در ب ـــن س ـــد بی ـــا درآم ـــر ب اگ
ــس  ــه آن خمـ ــا بـ ــم، آیـ ــروش کنیـ ــد و فـ خریـ

تعلـــق می گیـــرد؟

جواب: 
ــد  ــی بایـ ــال خمسـ ــر سـ ــؤال سـ ــرض سـ در فـ
قیمـــت روز ســـهام در بـــورس، محاســـبه 

شـــده و خمـــس آن پرداخـــت شـــود.

خمس سهام

توصیه  رهبر انقالب برای مشتاقان محروم از مراسم اعتکاف

مهمتریـن وظیفـه ی مسـؤوالن کشـور ایـن اسـت 
کـه در جامعـه عدالـت را معنـا ببخشـند تـا مـردم 
عدالـت را احسـاس کننـد؛ عدالـت در قانـون، عدالت 
در قضـا، عدالـت در تقسـیم منابـع حیاتـی کشـور، 
همـه ی  دسترسـیهای  و  برخورداریهـا  در  عدالـت 
افـراد بـه امکانـات کشـور. کشـور مـا امکانـات زیادی 
دارد؛ ایـن امکانـات میتوانـد یـک جامعـه ی مرفـه و 
پیشـرفته و توسـعه یافته را بـرای ملـت ایـران ایجـاد 
کنـد؛ منتها شـرط اصلی این اسـت کـه در اسـتفاده ی 
از ایـن منابـع، عدالـت رعایـت شـود. نظـام جمهـوری 
اسـامی پرچـم عدالـت را بلنـد کـرده اسـت؛ مـردم 
هـم مجـذوب همیـن شـعاِر بسـیار مهـم و اساسـی 

هسـتند.      ۱۳۸۴/۰2/۱۸

مهمترین وظیفه
برقراری عدالت است

دولت جوان حزب اللهی  

ایـن حـرف کـه »انقـاب تمـام شـد« حـرف امـروز 
نیسـت.  در سـال ۵۸ آقایانـی کـه شـوراى انقـاب، 
دولـِت آنهـا را تشـکیل داد؛ گفتنـد که انقـاب تمام 
شـد!  هنـوز انقـاب، یک سـاله نشـده بـود، گفتند: 
برونـد.«  بـه قـم  امـام  انقـاب تمـام شـد؛  »آقـا! 
اّتفاقـًا امام هـم به قـم رفته بودنـد. گفتنـد: »امام 
دیگـر مشـغول کارهـاى خودشـان باشـند؛ چـرا 
بـه کار مـا دخالـت کننـد؟! امـام، رهبـر انقـاب بود؛ 
انقـاب هـم تمـام شـد!      ۱۳77/۰2/2۴ معنایـش 
ایـن بـود کـه همـان کاری کـه در مشـروطیت شـد، 
در انقـاب اسـامی هـم بشـود. امـام بزرگـوار مـا، 
ملـت مؤمـن، بـزرگان سیاسـتمدار انقـاب؛ ترفنـد 

دشـمن را فهمیدنـد.     ۱۳۸۰/۰۸/2۰

 اعضای دولت موقت گفتند
 انقالب تمام شد!

روایت تاریخی  

احکام  


