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سخن هفته
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دست  های ُپر 
مقاومت

ـــد؛  ـــم رحمـــت الهـــی را مشـــاهده میکن ـــن َنشـــئه خـــارج نشـــده، عالئ ـــوز از ای ـــم کـــه هن ـــات داری آن  کـــه جانـــش را در راه خـــدا از دســـت میدهـــد، در روای
یعنـــی بمجـــّرد اینکـــه شـــهید از اســـب می افتـــد -آن وقـــت بـــا اســـب میجنگیدنـــد- هنـــوز بـــه زمیـــن نرســـیده، وعـــده ی الهـــی را دریافـــت میکنـــد؛ 
ــد و  ــوس درک میکنـ ــور ملمـ ــی را به طـ ــل الهـ ــی را، فضـ ــت الهـ ــد و رحمـ ــت را میبینـ ــود و حقیقـ ــاز میشـ ــمش بـ ــئه چشـ ــن نشـ ــی در ایـ ــی حّتـ یعنـ

دریافـــت میکنـــد؛ ایـــن ارزش شـــهدا اســـت.   1395/09/15  

مزار: گلزار شهدای روستای الهیجان شهرستان رفسنجان

شهید در این عالم چشمش باز می شود 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهیدمدافعحرمحامدبافنده

شهید هفته  

محل شهادت: حماء سوریه تاریخ شهادت: 3 اردیبهشت 96

بعضی ها انتخابات را وقتی قبول دارند که 
نتیجه مطلوبشان باشد!

انتخاب درست؛ کار درست     |     4  

دولت جوان حزب اللهی      |     4  

آن که به توانمندی داخلی اعتقاد ندارد، 
الیق حکمرانی نیست

مروری بر تغییر موازنه قدرت فلسطین مروری بر تغییر موازنه قدرت فلسطین 
و افول صهیونیست ها در دهه اخیرو افول صهیونیست ها در دهه اخیر

»دولــــــــــت  »تحـــــّول خـــواهـــــــی«،  سخن
تحّول آفریـن« و »دولـت جـوان حـزب هفتـه

اللهی« گفتمانی اسـت که رهبـر انقالب 
در دو سـال اخیـر بـا  ضریـب بیشـتری  بـر 
آن تأکیـد میکننـد.  هـر چنـد ایـن عبـارات  در سـالهای 
قبل نیـز وجـود داشـت؛ امـا ورود انقالب اسـالمی به 
و  خودسـازی  مرحلـه ی  »دّومیـن  کـه  دوم  گام 
جامعه پـردازی و تمّدن سـازی« اسـت و از طرفی بروز 
»مشـکالت مزمن شـده در حـوزه اقتصـاد، عدالـت و 
آسـیب های اجتماعـی«  1۴00/0۲/۲1  کـه ناشـی از 
»غفلتها و غـرض ورزی ها« اسـت، ضـرورت »تحّول« 
را بیشـتر کـرده اسـت. بـه گونـه ای کـه تحـول »جـزو 
ماِت این دوره ی از انقالب اسـت.«  1۴00/0۲/۲1  

ّ
مسل

و  »تحول خواهـی«  ماهیـت  یادداشـت،  ایـن  در 
ضـرورت ایجـاد »دولـت تحّول آفریـن« با پاسـخ به ۴ 

سوال اصلی تبیین میشود:

تحول؛یعنیتقویتانقالب
سـوال اول این اسـت که تحول به چه معناست؟ 
بایـد بدانیـم »تحـول دو طـرف دارد: تحـول در 
جهـت صحیـح و درسـت، تحـول در جهـت باطـل 
و غلـط. مـا بایـد مدیریـت کنیـم کـه ایـن تحـول در 

جهـت درسـت انجـام بگیـرد.«  1386/09/08 
 ادامه در صفحه 3

نگاهی به ضرورت ایجاد تحول 

و ماهیت تحول   خواهی

بهسویاحسنالحال

عید سعید فطر را تبریک می گوییم
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گزیده بیانات

8بهمن1393
هنــوز 10 روز از عملیــات صهیونیســت ها در قنیطــره 
تیتــر  شــبعا  در  تلفات شــان  کــه  نگذشــته  ســوریه 
رســانه های دنیا می شــود. 10 روز قبل جهــاد مغنیه از 
نیروهای حــزب اهلل لبنــان و شــهید اهلل  دادی از ســپاه 
پاســداران توســط بالگردهای آپاچی صهیونیســت ها 
دســت  روی  کشــته   17 حــاال  و  بودنــد  شــده  تــرور 

صهیونیست ها مانده است. 

20اردیبهشت1397
نظامــی  مواضــع  بــه  کســی  کــه  هســت  ســالی   ۴۴
نــدارد.  کاری  اشــغالی  جــوالن  در  صهیونیســت ها 
ساعت نخســت بامداد ۲0 اردیبهشــت 97 این طلسم 
شکســت. صــدای انفجارهــای پیاپــی از بعضــی مراکز 
احتمــال  ناظــران  اســت.  بلنــد  اســرائیلی ها  نظامــی 
می دهند کــه قضیه به یک مــاه قبل باز گــردد و خون 
تعــدادی از شــهدای مقاومــت کــه در حملــه هوایــی 
صهیونیست ها به یک پایگاه هوایی در حمص سوریه 

زمین ریخت. 
تعــداد  صهیونیســتی  ارتــش  ســخنگوی  هرچنــد 
کالهک هــای انفجاری روانــه جــوالن را ۲0 فروند اعالم 
کرد اما مشخص شد 55 فروند موشک سیاهی شب 
را شــکافته اند تا صــدای آژیــر و انفجارهــا را در جوالن 

اشغالی بلند کنند. 

2مرداد1397
جدیــد  پدافنــدی  ســامانه  داوود...  فالخــن 
صهیونیســت ها برای مقابله با موشــک های مقاومت 
از  بعــد  بــود.  اشــغالی  راهــی شــمال ســرزمین های 
تســت های موفق رفته بود در شــمال اراضی اشغالی 
نگهبانی بدهد که کسی هوس ورود به اسرائیل نکند 

اما... 
به صدا در آمــدن آژیر حمله هوایی و بعد هم شــلیک 
دو فرونــد موشــک از فالخــن داوود دوباره اســرائیل 
تیتــر رســانه ها شــد. صهیونیســت ها مدعــی حملــه 
موشــک  دو  هــم  رهگیــری  بــرای  بودنــد.  موشــکی 
پدافندی از فالخن داوود شــلیک کــرده بودند هر یک 
بــه قیمــت 1.5 میلیــون دالر. یکــی در آســمان بدون 
دلیل منفجر شــد و از سرنوشــت دیگری هم خبری در 
دســت نبــود. فالخــن در اولیــن حضــور عملیاتی اش 
افتضــاح بــه بــار آورد. معلــوم شــد هیچ موشــکی به 
ســوی ســرزمین های اشــغالی شــلیک نشــده. انــگار 
فالخــن اســیر جنــگ الکترونیکی ایــی از آن طــرف مــرز 

شده بود.

17دی1399
صهیونیســت ها  پدافنــدی  ســامانه های  از  تعــدادی 
در جنوبی ترین نقاط ســرزمین های اشــغالی مســتقر 
شــده اند. حــرف  و حدیث هــا حکایــت از آن دارد کــه 
مقاومــت در 1700 کیلومتر آن  ســوتر در مرزهای یمن و 
عربستان ســعودی به پهپادها و موشــک هایی تجهیز 
شــده  که حاال دســتش به سرزمین های اشــغالی هم 
می رسد. بعید نیست اتفاقی شــبیه آرامکو این مرتبه 
در تاسیسات صهیونیست ها هم بیفتد. به جز سوریه 
و لبنــان در شــمال، حــاال جبهه جدیــد دیگــری هم در 

جنوب علیه صهیونیست ها باز شده. 

2اردیبهشت1400
دوبــاره آژیــر و دوبــاره انفجار ایــن مرتبه امــا در عمق 
ســرزمین های اشــغالی و در نزدیکی راکتور هسته ای. 
موشــک هر چــه کــه بــود توانســته بــود از چنــد الیه 
پدافندی بگذرد و خودش را به عمق اراضی اشــغالی 
برســاند. ســامانه های پدافنــدی گنبــد آهنیــن، تاد و 
پاتریوت هم بدون اینکه بتوانند کاری بکنند، نشسته 
بودنــد و برخــورد ۲00 کیلوگــرم کالهک انفجــاری را در 

عمق اسرائیل تماشا کرده بودند.  

20اردیبهشت1400
درگیــری  و تنــش بین فلســطینی ها و صهیونیســت ها 
در قدس اشــغالی باال گرفته. همین هم باعث شــده 
کــه صهیونیســت ها، داخــل صحــن مســجداالقصی 
ستون کشــی نظامــی راه بیندازنــد. چیــزی کــه خــون 
نیروهــای مقاومــت فلســطین را بــه جوش مــی آورد. 
اینجاســت که برگ دیگــری از مقاومت فلســطین رقم 

می خورد. 
اشــغالی  اراضــی  موشــک باران  از  جدیــدی  دور 
راکتــی  حمــالت  از  حجــم  ایــن  می شــود.  شــروع 
تشــکیل  تاریــخ  طــول  در  فلســطینی ها  ســوی  از 
رژیــم صهیونیســتی از ســال 19۴8 میــالدی تاکنــون 
راکت هــای  و  موشــک ها  اســت.  بــوده  بی ســابقه 
متــر  بــه  متــر  بی ســابقه  اقــدام  یــک  در  مقاومــت 
اراضــی اشــغالی را از شــمال نــوار غــزه بــاال آمــده 
صهیونیســت  ها  پایتخــت  تل آویــو  بــه  را  خــود  و 

رســانده  اند. 
پس عجیب هــم نخواهد بود کــه حــاال ویدیوهایی با 
صدای آژیر خطر و شــلیک های متعدد گنبد آهنین در 
آســمان تل اویو و فرودگاه بن گورین دست به دست 
شــود. دســت مقاومت به عمق ســرزمین ها و اراضی 

اشغالی رسیده است. 

22اردیبهشت1400
طی 38 ســاعت بیــش از 1000 فروند راکت و موشــک 
روانه سرزمین های اشغالی شــده اند. تعداد زیادی از 
ساکنان اراضی اشغالی راهی پناهگاه شده اند. دست 
مقاومت نــه فقط بــه تل آویو رســیده و موشــک ها و 
راکت هایش را با موفقیت در پایتخت صهیونیســت ها 
فــرود آورده بلکــه دقــت اهــداف مــورد اصابــت هــم 
گمانه زنی هایی را درباره نوع تسلیحات مورد استفاده 
مقاومت تقویت کرده اســت. هدف قرار دادن خطوط 
نفتــی اشــغالگرهای صهیونیســت چیــزی نیســت کــه 
صرفا بشــود با راکت های معمولی غیرهدایت شونده 
در مورد آن صحبت کرد. به مــرور بخش های دیگری از 
توانایی  های مقاومت هم علنی می شــود. مقاومت از 
نوع جدیدی از راکت های مرگباری رونمایی می کند که 
به کمک آنها خطــوط و منابع نفتی صهیونیســت ها را 

هدف قرار داده.
برگ برنده رو شــده توســط مقاومت اما توان پهپادی 
است. حاال صهیونیست باید غصه پهپادهای انتحاری 
چاالکی را هــم بخورند کــه دور از چشــم رادارها راهی 
ســرزمین های اشــغالی می  شــوند. مقاومــت در حال 

ورق زدن برگ جدیدی از تاریخ فلسطین است. 
 دســت مقاومت در هیچ دوره تاریخی ای تا این اندازه 
پر نبوده. مشت جواب مشت! مقاومت به این نتیجه 
رســیده اســت که باید قوی شــد و »جز با زبان قدرت 
با این جنایت کارها نمیشــود حرف زد«. البالی اخبار و 
تصاویر کاربران ایرانی از فلســطین اما یک کلیپ دیگر 
هم دست به دست می شود. بخش هایی از سخنرانی 

رهبر انقالب در هجدهم دی ماه 1398:
»امریکایی هــا در مورد فلســطین طرح و نقشه شــان 
این بود که قضیه فلســطین را به فراموشــی بسپرند. 
فلســطینی  ها را در حالت ضعــف نگه دارنــد که جرات 
نکنند دم از مبارزه بزنند. این مرد دســت فلسطینی ها 
را پر کــرد. کاری کرد کــه یک منطقــه کوچکی یک وجب 
جا مثل نــوار غــزه در مقابل رژیــم صهیونیســتی با آن 
همه ادعا می ایســتد و بالیی ســر آنها می آورد که ســر 
۴8 ســاعت می گوینــد بیاییــد آتش بس کنیــم. اینها را 

حاج قاسم سلیمانی کرد.«
اســـت.  پرتـــر  زمانـــی  هـــر  از  مقاومـــت  دســـت  حـــاال 
مقاومـــت یقیـــن دارد کـــه »جـــز بـــا زبـــان قـــدرت بـــا ایـــن 
ــه  ــار بـ ــا را ناچـ ــا آنهـ ــرف زد« تـ ــود حـ ــا نمیشـ جنایت کارهـ
پذیـــرش خواســـته فلســـطینی ها کـــرد. خواســـته ای کـــه 
فلســـطین را بـــرای همـــه فلســـطینی ها می خواهـــد و 
انتخـــاب سرنوشـــت حاکـــم بـــر ایـــن ســـرزمین را بـــا توســـل 

بـــه همه پرســـی.

مروری بر تغییر موازنه قدرت فلسطین و افول صهیونیست ها در دهه اخیر

در آذرمـاه 1326 دیگر مشـخص شـده بـود نهادهـای بین المللـی اراده ای بـرای گرفتن حقـوق فلسـطینی ها ندارند. سـه روز قبلش سـازمان ملل بخشـی از خـاک فلسـطین را به نام یک کشـور 
جدیدالتاسـیس دیگـر جعـل کـرد. همیـن هـم بـود کـه نخسـتین جرقه هـای مبـارزه بـا اشـغالگری از همـان پاییـز 1326 شمسـی شـکل گرفـت. در سـال ها و دهه هـای بعـدی مسـیر مبـارزه و 
مقاومـت کـج دار و مریـز ادامـه داشـت. گروه هـای فلسـطینی در دهه های بعـدی بـه تدریج در مسـیر سـازش و مذاکـره غلطیدنـد. مـوازی با مسـیر سـازش الگوی دیگـری هـم متاثـر از انقالب 
اسـالمی به جهان اسـالم عرضه شـده. مسـیری که ثمرات نتایج سـحر آن در عقب نشـینی سـال 2000 ارتش صهیونیسـتی از جنوب لبنان و بعـد هم جنـگ 33 روزه سـال 2006 علیـه حزب اهلل 

آشـکار شـد. در یک دهه گذشـته مقاومت ضدصهیونیسـتی بین المللـی محـور مقاومت بـه انـدازه کل تاریخ سـازش 70 سـاله بـا دولت جعلـی صهیونیسـتی کارنامـه دارد بـرای افتخار. 

دست  های ُپر مقاومت
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خاصیت انتخابات این اســـت که عناصر، فعال میشوند؛ حرف 
میزنند. خوب، حـــرف بزنند... اگر کســـی برای آینده ی کشـــور، 
برای حل آنچه که معضالت کشـــور مینامنـــد، برنامه ای دارد، 
حرفی دارد، آن حرف را بیان کند. اگـــر چنانچه میتواند راه حلی 
برای مشـــکالتی که وجود دارد پیدا کنـــد، آن راه حل را بگویند. 
تخریب کردن مســـئولین، تخریب کردن دولـــت، هیچ مصلحت 
نیســـت و جزو کارهای صحیح اســـالمی نیســـت... آنچه که در 
زمینه ی مســـائل اقتصـــادی یا غیـــر اقتصادی گفته میشـــود، 
در درجه ی اول باید در محافل کارشناســـی گفته شـــود. نباید 
اخالق نکوهیـــده ی بی انصافی در جامعه ی مـــا رواج پیدا کند؛ 
ما نباید دچار بی انصافی بشـــویم؛ بخصوص نخبگان. بخشی 

از خطبه های نماز جمعه تهران   1387/06/۲9  

بهاسمانتخابات
مسئولینراتخریبنکنید

خطبه های انقالب  

ازعیدفطردرساتحادبگیریم

به رسم آیه ها  

کشور ما کشور اسالمی است و از بســـیاری از جوامع دنیا هم 
انصافًا بهتر و پاکیزه تر و طاهرتر اســـت اّما در عین حال شـــما 
ببینیـــد خیلی از مشـــکالت داخل کشـــور ما ناشـــی از نبودِن 
صفت راســـتگویی اســـت؛ صدق الحدیث نیســـت، راستگویی 
یعنی شـــما حرفی را کـــه میزنید، مطابـــق با واقع باشـــد. اگر 
دانستید مطابق با واقع اســـت و گفتید، این راست است؛ اگر 
نه، نمیدانید مطابق واقع اســـت یا نیســـت اّما میگویید، این 
صدق نیست. »صدق« عبارت اســـت از اینکه شما چیزی را که 
میدانید مطابق واقع اســـت، بیان میکنیـــد. فضای مجازی را 
مالحظه کنید که بر اثـــر حرف، شـــایعه، دروغ، خالف، تهمت، 
نســـبت بدون واقعّیت بـــه این، به آن، بـــه باال، بـــه پایین، به 
همدیگر، یـــک فضای دروغ در کشـــور به وجود می آیـــد؛ اینها 

اشکال است.   1397/1۲/1۲

خیلیازمشکالت
ناشیاز»بیصداقتی«است

درس اخالق  

سخن هفته

دنیای اســـالم از عید فطر به عنوان یک نقطه ی اّتحاد، تنّبه 
و بازگشـــت به خود و خدا اســـتفاده کند. این چیزی اســـت 
که امروز دنیای اسالم به آن نیازمند اســـت. مسلمین اگر با 
هم مجتمع باشـــند، دل آنها هم گرم خواهد شد و مرعوب 
دشمنان خود قرار نمی گیرند. هر کس که مرعوب قدرتهای 
ط بین المللی اســـت، به خاطر این اســـت که احساس 

ّ
مســـل

تنهایی و بی پشـــتیبانی می کند. اگر دولت و ملتی مرعوبند، 
ـــت، همین 

ّ
ـــت، همین اســـت؛ اگـــر افـــرادی مرعوبند، عل

ّ
عل

است. اّولین اثر اّتحاد این اســـت که انسان احساس قدرت 
می کند. اولیـــن اثر تفّرق این اســـت که باطن انســـان را تهی 
می کند؛ »و تذهب ریحکم«؛)1( طراوت و نشـــاط یک انسان 
و یک ملـــت را از آنها می گیـــرد. ما باید ایـــن درس را در درون 

کشور خود رعایت کنیم.  ۲5 /80/9
1( سوره انفال، آیه ۴6

 ادامه از صفحه 1
»وظیفـه ی نخبـگان فکـری و فرهنگـی جامعـه و 
حـوزه و دانشـگاه، مدیریـت ایـن تحـول اسـت. نـه 
بایـد تحـوالت را سـرکوب کـرد، نـه بایـد تسـلیم هـر 

تحولـی شـد.«   1385/08/18
بـه  نکـردن  »اکتفـا  اوال  یعنـی  درسـت،  تحـول 
داشـته های موجـود.«   1399/03/1۴»یعنـی میل 
بـه شـتاب گرفتـن و سـرعت داشـتن در حرکـت و 
جهـش در حرکـت و اجتنـاب از تحّجـر، اجتنـاب از 
پافشـاری بـر مشـهورات غلـط.«   1399/03/1۴ و 
ثانیـا »حفـظ و تقویـت اصـول و خطـوط اساسـی 
انقالب و نوآوری در شـیوه ها و روشـها و کارکردها«  

  1۴00/0۲/۲1  
لذا نقطه مقابـل تحول »این اسـت که هـرج و مرج 
رفتـاری و سیاسـی و ساختارشـکنی و پـوچ گرایـی و 
فراموشـی هویـت ملـی بـر مـا حاکم شـده باشـد.«  
 1385/08/18 ایـن همـان تحـول بـه معنـای غربی 
اسـت. »آن تحّولی کـه مورد نظـر آنها اسـت، تحّول 
در اصـِل انقـالب اسـت؛ یعنـی در واقـع به یـک معنا 
ارتجـاع«   1۴00/0۲/۲1 خالصـه اینکـه »مـراد مـا از 
تحّول، تحـّول برای تقویت انقالب اسـت؛ مـراد آنها 

از تحّول، تحـّول بـرای نفـی انقـالب«  1۴00/0۲/۲1 

تحول؛نشانهزندهبودنانقالب
تحـّول  بایـد  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  بعـدی  سـوال 
کـه »تحـول،  توجـه داشـت  بایـد  بگیـرد؟  انجـام 
سـنت  و  طبیعـت  تحـول،  اسـت.  اجتناب ناپذیـر 
فـرض  را  موجـودی  یـک  اسـت...  الهـی  آفرینـش 
کنیـم کـه تـن بـه تحـول ندهـد؛ از یکـی از دو حـال 
خـارج نیسـت: یـا خواهـد ُمـرد یـا منـزوی خواهـد 
شـد.«   1386/09/08   لـذا »هیـچ کـس نمـی توانـد 
در مقابل تحول بشـری بایسـتد؛ امـکان نـدارد.«   
 1385/08/18وقـوع انقالب اسـالمی نیـز، یک تحول 
بزرگ بود؛ و »امـام، اماِم تحـّول بـود.«1399/03/1۴  
ادامـه انقـالب نیـز، از سـه جهـت نیـاز بـه تحـول    
دارد: اوال »مـا در جاهایـی عقب ماندگـی داریـم و 
مشـکالت مزمن شـده داریـم کـه ایـن مشـکالت 
بایسـتی حـل بشـود.«   1۴00/0۲/۲1  ایـن عقبگـرد 
مانـدن  زنـده  اسـت.  انقـالب  طبیعـت  »برخـالف 
انقـالب بـه ایـن اسـت کـه پی درپـی نـوآوری داشـته 
باشـد.«   1399/03/1۴ و  داشـته  تحـّول  باشـد، 
ثانیـا »ظرفّیتهـای بسـیاری در کشـور وجـود دارد، 
فرصتهـای بـه معنـای حقیقـی کلمـه فـراوان بلکـه 
بی شـمار در کشـور هسـت که اینها بدون استفاده 
ـی 

ّ
مانـده و ایـن مایـه ی خسـارت بـرای منافـع مل

اسـت.«   1۴00/0۲/۲1 و ثالثـا »حتمًا الزم نیسـت یک 
جـا احسـاس شکسـت کـرده باشـیم تـا بخواهیـم 
تحـّول ایجـاد کنیـم... آنجاهایـی هـم کـه مـا تحـّول 
مثبـت ایجـاد کرده ایـم... بایسـتی بـاز هـم تحـّول را 

بخواهیـم.«1399/03/1۴ 

رسیدنبهآرمانهایانقالب
امـا هـدف از ایـن تحـول چیسـت؟ »تحـّول یعنـی 
بـه حـال برتـری بـا شـکل واضحـی دسـت یافتـن؛ 
یعنـی یـک جهـش، یـک حرکـت بـزرگ؛ در زمینه هـای 
مختلـف.«    1399/03/1۴ لـذا »تحـّول بایسـتی مـا را 
بـه وضـع احسـن... و احسـن الحال برسـاند... ِصرف 
تغییر، یک ارزش محسوب نمیشـود.«   1۴00/0۲/۲1  
حسـن، یعنی »همـان تقویت خطـوط اصلی 

َ
وضع ا

انقـالب و روان شـدن حرکـت بـه سـمت آرمانهـا.« 
اسـالمی  »انقـالب  اینکـه    1۴00/0۲/۲1خالصـه 
همچـون پدیـده ای زنـده و بـااراده، همـواره دارای 
خویـش  خطاهـای  تصحیـح  آمـاده ی  و  انعطـاف 
اسـت، اّمـا تجدیدنظرپذیـر و اهـل انفعال نیسـت.«   

1397/11/۲۲  

جوانگرایی؛راهمنحصربهفردتحّول
سـوال بعـدی ایـن اسـت کـه تحـول چگونـه انجام 
بگیـرد؟ پاسـخ صریـح و قاطـع ایـن اسـت کـه »راه 
منحصربه فـرد آن، جوانهاینـد.«1۴00/0۲/۲1    لـذا 
»مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان 
جـوان، فّعـاالن جـوان، در همـه ی میدانهـا... بایـد 
شـانه های خود را بـه زیر بـار مسـئولّیت دهنـد.«    

1397/11/۲۲
امـام خمینـی )ره( نیـز کـه توانسـت ایـن انقـالب 
عظیـم را بـه وجـود آورد، »از دوران جوانـی یـک 
انسـان تحّول خـواه بودنـد.«   1399/03/1۴ یکـی از 
حوزه هـای ایجـاد تحول توسـط امـام نیـز، »تحّول 
در نگاه به نسـل جـوان بود. ایشـان به فکـر و عمِل 
جوانـان اعتمـاد کردنـد.«    1399/03/1۴این تحول 
آنقـدر مهـم بـود کـه در جایـی ایشـان میگوینـد 
شـده  واقـع  جوانهـا  روحیـه ی  در  کـه  »تحّولـی 
اسـت، از غلبـه ی بـر رژیـم طاغـوت باالتـر اسـت.«   
 1399/03/1۴البته جوانگرایی، دو شـرط اساسی نیز 
دارد: اوال »بایسـتی کارآزمـودگان و دنیادیـدگان و 
مجّربیـن هـم در کنـار جوانها قرار داشـته باشـند.«  
  1۴00/0۲/۲1و ثانیـا »شـرط اساسـی و اصلـی در 
انگیـزه ی  و  ایمـان  کـه  اسـت  ایـن  اینهـا  همـه ی 
صادقانـه و انقالبـی در آنهـا وجـود داشـته باشـد.«   
1۴00/0۲/۲1  لـذا منظـور از جوانگرایـی، هـر جوانـی 
نیسـت؛ بلکـه »جوانـی کـه احسـاس تعّهـد کنـد،  
متعّهـد،  جوانهـای  کنـد...  مسـئولّیت  احسـاس 

محـور ایـن حرکتنـد.«   1398/03/01

دولتجوانانقالبی؛عالجمشکالت
نکتـه پایانـی اینکـه برخـی، مشـکالت اقتصـادی 
ـی راه را 

ّ
را »وسـیله قـرار میدهنـد بـرای اینکـه بکل

بن بسـت نشـان بدهنـد و بگوینـد کاری نمیشـود 
کـرد.«   1۴00/01/01 در حالیکـه مـا »قادریـم کـه در 
بخشـهای مختلـِف تمّدنی کشـور و تمّدنـی نظام، 
تحـّول ایجـاد بکنیـم.«   1399/03/1۴ و بـرای ایـن 
تحـول »یـک حرکـت فوق العـاده الزم اسـت، یـک 
حرکـت جهشـی الزم اسـت، یـک حرکـت ابتـکاری 
الزم اسـت.«  1۴00/0۲/۲1  و »یـک دولـت جـوان 
اینهـا باشـد.«  انقالبـی، میتوانـد جامـع همـه ی 
 1۴00/0۲/۲1یعنـی »شـرطش حضـور یـک دولتـی 
اسـت کـه معتقـد بـه جوانهـا باشـد و جوانهـا را بـه 
کار بگیـرد.«     1۴00/0۲/۲1البّتـه »دولـت جـوان 
صرفـًا بـه معنـای ایـن نیسـت کـه بایـد یـک رئیـس 
دولـت جـوان، داشـته باشـد؛ نـه، دولـت جـوان، 
یعنـی یـک دولـت سـِر پـا و بانشـاط و آمـاده ای کـه 
در سـنینی باشـد که بتوانـد تـالش کنـد و کار بکند 
    1399/0۲/۲8 و خسـته و از کارافتـاده نباشـد.«  
خالصـه اینکـه اگـر »زمینـه را بـرای روی کار آوردن 
کنیـد،  آمـاده  حزب اللهـی  و  جـوان  دولـت  یـک 
بسـیاری از ایـن نگرانی هـای شـما و دغدغه هـای 
شـما و غّصه هـای شـما پایـان خواهـد پذیرفـت.«  

 1398/03/01  
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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:                                              100010۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

این مواقفی که در اسالم هست مثل عید فطر، 
جنبه های عبادی دارد و جنبه های سیاســـی و 
اجتماعی هم دارد؛ یعنـــی جنبۀ عبادی اش در 
جنبه سیاســـی اش ُمْدَغمند، ُمْنَضم به همند. 
دیانت اســـالم یک دیانت عبادِی تنها نیست؛ و 
همین طور یک مذهب و دیانت سیاســـی تنها 
نیست؛ عبادی اســـت و سیاسی. سیاستش در 
عباداْت ُمْدَغم اســـت و عبادتش در سیاسات 
مدغم اســـت. یعنی همـــان جنبۀ عبـــادی یک 
جنبۀ سیاســـی دارد. همین اجتمـــاع در اعیاد 
برای نماز، این عبادت اســـت لکـــن آن اجتماع 
خودش جنبۀ سیاســـت دارد. مســـلمانها باید 
از این اجتماعاتی که هســـت، از این اجتماعات 

استفاده های زیاد بکنند.      1357/08/۲0 

کالم امام  

عیدفطرجنبه
عبادیو

سیاسیدارد

بنده با انواع مشـــارکتهای اجتماعی بانوان 
موافقم؛ زنها نصف جامعه اند و خیلی خوب 
اســـت که اگر ما بتوانیـــم از این نیـــِم جامعه 
در زمینه ی اینگونه مســـائل استفاده کنیم؛ 
منتها یک اصل را باید ندیده نگرفت. شما اگر 
بچه ی خودتان را در خانـــه تربیت نکردید، یا 
اگر تارهای فوق العاده ظریـــف عواطف او را 
با سرانگشـــتان خودتان باز نکردیـــد تا دچار 
عقده ی ]عاطفی[ نشـــود، هیـــچ کس دیگر 
نمیتواند این کار را بکند؛ نـــه پدرش، و نه به 
طریق اولی دیگران؛ فقط کار مادر است. این 
کارها، کار مادر اســـت؛ اما آن شغلی که شما 
بیرون دارید، اگر شـــما نکردیـــد، ده نفر دیگر 
آنجا ایســـتاده اند و آن کار را انجـــام خواهند 
داد. بنابرایـــن اولویت با این کاری اســـت که 

بدیل ندارد.   1390/10/1۴

مردم،  غالب  قوت  و  مصارف  عمده  امروزه 
گندم است و زکات فطره برای امسال هر نفر 
۲0 هزار تومان در نظر گرفته شده است. بهتر 
مصرف  ایرانی  برنج  که  افرادی  برای  است 
می کنند هر نفر 100 هزار تومان و برای کسانی 
 75 نفر  هر  می کنند  مصرف  خارجی  برنج  که 

هزار تومان در نظر گرفته شود.

اولویتزنانباکاریباشد
کهبدیلندارد

مبلغفطریهسال1400

خانواده ایرانی  

احکام  

روایت تاریخی  

دولت جوان حزب اللهی  انتخاب درست؛ کار درست  

آن وقتـــی که اینهـــا بقیع را ویـــران کردند، سرتاســـر 
دنیای اســـالم علیه ی اینهـــا اعتراض کـــرد. آن روز از 
شـــبه قاره ی هند گرفته تـــا آفریقا، علیـــه اینها قیام 
کردند، اگر اینها جرات میکردند، قبر مطهر پیغمبر را 
هم ویران میکردند؛ اینها به عنوان اینکه این کارها 
پرســـتش اســـت، این اقدامهای خبیـــث را میکنند! 
رفتن سر قبر یک انســـانی و طلب رحمت کردن برای 
او از خدای متعال، و طلب رحمـــت کردن برای خود 

در آن فضای معنوی و روحانی، شـــرک است؟ شرک 
این است که انسان بشـــود ابزار دست سیاستهای 
اینتلیجنـــس انگلیس و ســـی. آی. ای آمریـــکا. اینها 
اطاعت و عبودیت و خاکســـاری در مقابل طواغیت 
زنده را شـــرک نمیداننـــد، احترام به بزرگان را شـــرک 

میدانند!      139۲/0۲/16
هشتم شـــوال 13۴۴ ه.ق سالروز تخریب قبرســـتان بقیع به 

دست آل سعود

عّده ای مردم را دلســــرد میکنند با خدشــــه کردن در 
انتخابات، خدشــــه کردن در نوع دست اندرکارانی که 
در انتخابات هســــتند، چه شــــورای محترم نگهبان، 
چه دیگر دستگاه ها؛ در کار اینها خدشه میکنند؛ این 
غلط است. بعضی ها هم هســــتند انتخابات را وقتی 
قبول دارند که نتیجه ی انتخابات همان چیزی باشد 
که آنها میخواهنــــد! اگر آن مطلوب آنهــــا از انتخابات 
درآمد، انتخابات را ســــالم میدانند و قبول میکنند؛ و 
اگر چنانچه مطلوب آنها درنیامــــد، انتخابات را مّتهم 
میکنند و کســــانی را که انتخابات را برگزار کردند مّتهم 
میکنند؛ گاهــــی هم مثل ســــال 88 اغتشــــاش راه 
می اندازند، کــــه البّته آن مّتهم کردن هــــا بی انصافی 
است، آن اغتشاش ایجاد کردن ها جرم است. بعضی 
این  جور هستند. این غلط است، یعنی نبایستی این 

کار را انجام داد.    1۴00/0۲/1۲

انتخاب خوب یعنی دولتی تشــــکیل بشود 
کــــه دارای کفایت باشــــد، مدیرّیــــت الزم را 
داشــــته باشــــد، باایمــــان باشــــد، مردمی 
باشــــد، لبریــــز از امید باشــــد. مســــئولین 
دولتی باید خودشــــان ناامید نباشــــند. اگر 
یک آدم ناامید و افســــرده ای را ما در رأس 
یک کاری گذاشــــتیم، خب پیدا است که این 
کار پیــــش نخواهد رفت؛ بایــــد لبریز از امید 
باشــــند. معتقد بــــه توانمندی های داخلی 
باشند. آن که معتقد اســــت که چه از لحاظ 
دفاعی، چه از لحاظ سیاســــی، چه از لحاظ 
اقتصادی، چه از لحاظ تولیــــد و امثال اینها 
کاری در کشور نمیشــــود انجام داد، واقعًا 
الیــــق فرمانروایی و حکمرانــــی بر این مردم 

نیست.   1۴00/0۲/۲1

اگرجرأتمیکردندقبرمطهرپیغمبرراهمویرانمیکردند

بعضیهاانتخاباتراوقتیقبولدارند
کهنتیجهمطلوبشانباشد!

آنکهبهتوانمندیداخلیاعتقاد
ندارد،الیقحکمرانینیست

عکس نوشت  

نماز عید فطر سال 1366  -  تهران

عیدفطرروزپاداشگرفتنمحسنوناست
ت ایران و به همه ی اّمت اسالمی تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را که فرمود روزی 

ّ
به همه ی مل

اســت که »ُیثاُب فیِه الُمحِســنون َو ُیخَســُر فیِه الُمبِطلون«؛ آنهــا که زحمت کشــیدند، تالش کردند، 
ــت ما غالبًا در شــمار 

ّ
کارهــای نیک انجــام دادند، امــروز روز پــاداش گرفتــن آنها اســت. بحمداهلل مل

»محسنون«اند.    1397/03/۲5


