
سالم بر شهید زنده 

سلام بر یاران حسلین )( و سلام 
بلر لشلگر انصارالحسلین هملدان؛ و 
سلام بلر شلهیدان، دالوران، فدائیان، شلیران 
روز و عابلدان شلب؛ و سلام بلر شلهید زنلده 
میلرزا محملد ُسللگی و بلر همسلر باایملان و 
صبلور او؛ و سلام بلر حمیلد حسلام کله 
دردانه هایلی چلون ُسللگی و خوش لفلظ را به 
ما شناسلاند. سلاعتهای خوش و باصفائلی را با 
ایلن کتاب گذرانلدم و بارهلا با دریغ و حسلرت 

گفتم:
درنگلی کلرده بلودم کاش در بلزم جنلون من 
هم / لبی تلر کلرده زان صهبای جام پرفسلون 

ملن هم
هلزاران کام در راه اسلت و دل مشلتاق و ملن 
حیلران / کله ره چلون میتوانلم یافتلن سلوی 

درون ملن هلم ...
در میلان کتابهلای خاطلرات جنلگ، ایلن، 
یکلی از بهترین هلا اسلت. نلگارش درسلت و 
قلوی، ذوق سرشلار، سللیقه و حوصلله، هّمت 
بلنلد، همه با هلم دسلت بله کار تولید ایلن اثر 
شلده اند. کتلاب خانلم ضّرابلی در شلرح حال 
شلهید عالی مقلام عللی چیت سلازیان نیلز 
دارای همین برجسلتگی ها اسلت. ایلن دو نفر 

از سلتارگان اقبلال همداننلد. 
متن تقریظ رهبر انقالب بر کتاب "آب هرگز نمیمیرد"

 س: تأخیر پرداخت خمس تا ســال آینده چه 
حکمی دارد؟ج: تأخیر پرداخت خمس از سللال 
خمسی به سال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت 

آن را بپردازد ادای بدهی حاصل می شود.
س: از آنجا که تا کنــون ازدواج نکرده ام، آیا جایز 
اســت مقداری از مالی را که در حال حاضر دارم، 
برای هزینه هایی که در آینده بــه آنها نیاز دارم، 
پس انداز کنم؟ج: پس انداز درآمد سال اگر برای هزینه 

ضروری ازدواج در چند روز آینده باشد، خمس ندارد. 
س: پول یا کاالی مخّمسی دارم که اقدام به مصرف 
آن کرده ام، آیا جایز است در پایان سال، مقداری از 
درآمد سال به جای آن پول یا کاالیی که خمس آن 
پرداخت شده، استثنا شود؟ج: چیزی از درآمد سال 

به جای مال مخّمسی که مصرف شده، استثنا نمی شود.

جهاد  و  شهادت

آموزشی احکـام

امام کالم

یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها، 
متأّسفانه کمرنگ شللده؛ این چیز الزمی است. افرادی هسللتند -سابقها همیشه معمول 
بود، حاال هم با کثرت نسللل جوان در جامعه ی ما، باید این رواج داشته باشد- پسرهایی را 
می شناسند، به خانواده ی دختر معّرفی میکنند؛ دخترهایی را می شناسند، به خانواده ی پسر 

معّرفی میکنند؛ تسهیل میکنند و آماده سازی میکنند ازدواج را؛ این کارها را بکنند.  94/4/۲۰

ازدواج جوانان را تسهیل کنید

شهید محالتی خستگی  ناپذیر بود
من تا اآلن هیچ فردی را ندیده ام كه در مبارزات عمومی، آن جور سازش ناپذیر و خستگی ناپذیر باشد. 
در كار جمعی زودآشنا و زودآشتی و سهل المؤونه باشد... چرا، كسانی هستند كه هر كس به آن ها فشاری 
بیاورد تسلیم می شوند؛ چه دشمن؛ چه دوست. ایشان در مقابل فشار دشمن واقعاً تسلیم نمی شد... خب 
آن آدمی كه آن جور در مقابل دشمن سازش ناپذیر بود، به دوستان كه می رسید، یك آدم سازش پذیر و 

رام و بدون لجاجتی مشاهده می شد و احساس می شد، كه آدم واقعاً حیرت می كرد.65/8/10
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

 مهم این است ما بفهمیم که دیگران 
به ما چیزی نمی دهند  

مهم این اســت که ما بفهمیم که دیگــران به ما 
چیزی نمی دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم. اگر 
این کشاورزها این معنا را حالیشان بشود، باورشان 

بشــود که خارج به ما چیــزی نمی دهند، خود 
کشاورزها کار را انجام می دهند؛ خود ملت انجام 
می دهند. از قراری که شنیدم در چین یک وقتی 
در پشت بامهایشان هم گندم می کاشتند. عالوه 
بر زمین هایشان، توی حیاط هاشان، در پشت بام 

هم گندم می کاشــتند. یک مملکت اگر بخواهد 
خودش به پای خودش بایستد، مستقل بشود در 
همه ابعاد، چاره ندارد جز این تفکر که »ما باید از 
 خارج چیز وارد کنیم« از کلــه اش بیرون کند. 

امام خمینی )ره( ۲۶ بهمن ۱۳۵۹

چون دانش و بینش بشری برای هدایتمان 
کافی نیســت، باید دســتی از غیب برون 
آید و ما را هدایــت کند. جای بیرون آمدن 
دستی از غیب اینجاســت، نه آنجایی که 
بنده وقتی که یک ذره گرسنه ماندم، دنبال 
یک لقمه نان نروم، منتظر باشم تا دستی 
از غیب بر آید؛ نه مال آنجایی که وقتی در 
مقابل یک گناهی قرار گرفتم، به تأسف و 
حسرت و اندوه بَس کنم و منتظر بمانم تا 
دســتی از غیب برایم برون آید؛ نه آنجایی 
که تکلیــف الهی ام را انجــام ندهم، امر به 
معروف نکنم، نهــی از منکر نکنم، راه خدا 

را نپیمایم، منتظر باشــم تا دستی از غیب 
برون آیــد و کاری بکنــد... آن آدمی که... 
یک قدم در راه از بین بردن گرسنگی ها بر 
نمی دارد، یک گام در راه نابود کردن ریشۀ 
فقر جلو نمی رود و می نشــیند تا دستی از 
غیب برون آید و کاری بکند، این جور آدم 
ها باید بدانند که اگر دســتی از غیب برون 
آمد، اول توی مغز خــود اینها می کوبد که 
این وجودهای ضایع و باطل را بیندازد دور 

َسقطشان کند. 
منبع: 

کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

معنای صحیِح دستی از غیب برون آید و کاری بکند

حزب ا...  این است

خمس 

آدمی که یک قدم در راه نابودی ریشه فقر بر نمی دارد... 

کارخانه صنایع جنگی سال  136۲  
به مناسبت شهادت آیت ا... محالتی

ایـرانی خانواده

انقالبی هیئت

حزب ا... تریبون

سللام.ما تعداد نزدیللک 700عدد در 
راهپیمایی و نماز جمعه تبریز پخش کردیم

با سام و ابراز مسللرت از برقراري اولین 
ارتباط با نشریه "خط حزب ا... " توزیع حدود 
سیصد نسللخه در اولین گردهمایي "جبهه 
مردمللي نیروهللاي انقللاب اسللامي " در 

شهرستان شهرضا انجام شد .
رضللا اسللکندرزاده. تهللران. نارمللک.

الحسللین.پایگاه شهید  میدان88.مسللجد 
خادمی.20نسخه. 

سام.خداقوت. رضا رحیمی. اصفهان
محل توزیع: محله خوراسگان 

نسخه چاپ شده از کجا میتونم تهیه کنم!؟
پاسخ: سالم

همانطـور کـه پیـش از ایـن در نشـریه تاکیـد 
کردیم تکثیـر و توزیع خـط حـزب ا... داوطلبانه 
و خودجـوش اسـت. بدیـن نحـو کـه بـرادران 
و خواهـران گرامـی فایـل نشـریه را از سـایت 
حـزب ا...: خـط  کانـال  یـا   khamenei.ir
 telegram.me/khattehezbollah
دانلود، بــه تعدادی که امکان دارنــد تکثیر و در 
محل هایی مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های 
مذهبی، دانشــگاه ها و حوزه های علمیه توزیع 

میکنند.

مسائل مورد احتیاج مردم را 
با زبان شعر بیان کنید

به جامعه نگاه کنید، ببینید جامعه به چه چیزی 
احتیاج دارد؟ اینها چیزهائی نیسللت که امروز 
برای امثال شما جوانها مخفی باشد... امروز مردم 
به دین، به اخاق، به ایمان راسخ، به بصیرت، به 
شناخت دنیا، به شناخت آخرت احتیاج دارند؛ 
همه مان احتیاج داریم. اینکه میگوئید فاطمه ی 
زهرا )( در محشر وارد میشود، فضای محشر 
تحت تأثیر عظمت دختر پیغمبر قرار میگیرد، 
باید محشر را بشناسللیم، قیامت را بشناسیم، 
هیبت جللال الهی را در محشللر بدانیم؛ اینها 
معرفت میخواهد، اینها آگاهی میخواهد؛ قرآن 
هم پر است از بیاناتی که این معانی را به ما نشان 
میدهد، روایات هم همین جللور. اینها را با زبان 
شعر، با همان هنری که در شللما هست، بیان 

کنید. 91/۲/۲3  

دلها را بر روی زره ها پوشیدند |      این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح   شهید حسن شاطری

دلها را بر روی زره ها پوشیدند و به استقبال خطر رفتند؛ عاشقانه وارد میدان شدند و جان گرامی و عزیزشان در مقابل آن آرمانها در نظرشان کوچک شد. با چنین عزمی و  اقتدار معنوی و روحیه ای 
رفتند و در میدانها ایستادند. مقاومت آنها توانست زانوی جبهه متحد کفر و استکبار را خم کند، او را از پا در آورد و از میدان خارج کند... در بحرانی ترین روزها و سخت ترین آزمونها سینه هایشان را سپر 

کردند و رفتند در مقابل خطر ایستادند؛ هوشیارانه و صبورانه مقاومت کردند و جنگیدند. فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر.  برترینهاشان آن کسانی بودند که به شهادت رسیدند.  86/۲/۲7

شهادت: ترور توسط عوامل رژیم صهیونیستیتاریخ شهادت :۲4 بهمن 1391
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یژه7۰
س و

عک

مزار:  امامزاده یحیی بن موسی الکاظم، سمنان

رهبر انقاب البته در سللال جاری چندبار دیگر نیللز لب به انتقاد 
گشللوده و حتی باالتر از آن بلله نمایندگی از همه مسللئوالن از 
وضعیت اقتصادی کشللور و به خصوص معضل بیللکاری جوانان 
ابراز شرمندگی کرده بودند: »همین طور مدام همه ی ما میگوییم؛ 
دولتی میگوید، مجلسللی میگویللد، اقتصللادداِن آزاِد روزنامه ای 
میگوید، که فان درصد از کارخانه ها تعطیلند یا مثًا کمتر از نصف 
ظرفّیت کار میکنند... وقتی انسان این را میبیند شرمنده میشود؛ 
یعنی شللرمندگی بنده ی حقیر از ماحظه ی این آمار و مطالعه ی 
این حقیقت، از شللرمندگی آن جوانللی که بیکار میللرود خانه و 

دستش چیزی نیست، کمتر نیسللت، بلکه بیشتر است 95/3/16« 
چند ماه بعد در دیدار اقشار مختلف مردم فرمودند: »بنده به مسائل 
معیشللت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسللبت به 
مسئله ی معیشت مردم اّما هرچه فکر میکنم... اینکه ما گفتیم اقدام 
و عمل، البّته حاال مشغولند، باید ان شاءاهلل نتیجه ی کار محسوس 
بشللود، ملموس بشللود که مردم حس کنند، لمس کنند؛ راه این 

است. 95/5/11«
اما مطالبه رهبر انقللاب در ماه های پایانی سللال گویای ارزیابی 

3 دیگری است: » مردم گله مندند؛ از بسیاری از چیزهایی 

»مطلب بعدی  که میخواهم عرض بکنم، خطاب به مسئولین محترم کشور است. به مسئولین عرض میکنم که این حضور مردمی در 
بیست و دّوم بهمن را به حساب گالیه نداشتن آنها از فّعالّیتهای ما مســئولین به حساب نیاورید. مردم گله مندند؛ از بسیاری از 
چیزهایی که در کشور میگذرد، مردم گله مندند. 95/11/۲7« این جمالت عتاب آمیز رهبر انقالب اسالمی است که در دیدار مردم 
آذربایجان، خطاب به مسئوالن کشور بیان شده است. سخنانی مهم که به لحاظ الفاظ و ادبیات حاوی انتقادهای کم سابقه ایشان از وضعیت 

اقتصادی کشور و همچنین ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است.

)( و زینب کبری )( شبیِه کار امام سّجاد
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بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی دهند

خبر ویژه

شیطان در نماز شب
  به سراغ شما می آید!

توصیه اخالقی رهبر معظم انقالب
 به جامعه مؤمن و انقالبی؛

حضرت آیللت اهلل خامنه ای در ابتدای یکی از جلسللات درس 
خارج فقه، با قرائت حدیثی درباره تاش شیطان برای فریفتن 
انسللانها، فرمودند: برادران! مراقب شیطان باشیم، در بهترین 
حاالت، شللیطان می آید سراغ انسللان. در وقت نماز شب که 
مشغول عبادتید، مشغول تضّرعید، همان وقت شیطان می آید 
سراغ شما. بستگی دارد که من و شما چه جور آدمی باشیم؛ یک 
وقت ما را وسوسه می کند بوسیلۀ ُعجب، یک وقت ما را وسوسه 
می کند بوسیلۀ ریا، یک وقت وسوسه می کند بوسیلۀ ایجاد شک 
و تردید در این کاری که داریم می کنیم. ... بارها عرض کرده ایم 
اینکه شیطان در قرآن کریم این همه اسمش تکرار شده، چه 
اسم شیطان، چه اسم ابلیس برای خاطر این است که اهمیِت 
این دشللمِن خطرناک را ما فراموش نکنیم... شیطان انس هم 
ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطنيَ اْلِنِس وَاْلِجنِّ  همینجور است: »َو َكَذٰ
ُيوِحي َبْعُضُهْم إَِلٰ َبْعٍض زُْخــرَُف اْلَقوِْل ُغُرورًا«)1( ؛ شیاطین انس هم 

همینجورند، آنها هم از شیطاِن جّن الهام می گیرند، به یکدیگر 
کمک می کنند برای اینکه ما را منصرف کنند، منحرف کنند 
از صراط مستقیم. ثبات بر صراط مستقیم، آن چیزی است که 
انسان هر روزی بارها و بارها از خدای متعال می خواهد: »اْهِدَنا 
اَط اْلُمْسَتقيم «. خب، شما که در صراط مستقیم اید، »اْهِدَنا  الصِّ

اَط اْلُمْسَتقيم « یعنی: ثبِّتنا علیه، یعنی در سِر دو راهی ها، ما را به  الصِّ

آن راهی که صراط مستقیم است، هدایت کن! یعنی ما را مستمراً 
بر این صراط قرار بده که از آن منصرف و منحرف نشویم. اینها 
درس برای ما است، درس واقعی برای ما اینهاست، اینها را بایستی 
رعایت بکنیم، که اگر شد، انشاءاهلل سعادت دنیا و آخرت برای ما 

است.      |        | 1. آیه 11۲، سوره مبارکه انعام

به مناسبت سالگرد شهادت حجت االسالم محالتی
انتشار تصویر کمتر دیده شده از  رهبر انقالب 

در کارخانه اسلحه سازی در کنار شهید محالتی

مردمگلهمندند
نمیشود مشکالت مردم و 

گالیه های مردم را نادیده گرفت

مر
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  تأکید رهبر انقالب بر حل مشکل بیکاری 
معاون اول رئیللس جمهور: در جلسلله ای که هفته 
گذشللته با رهبللر معظم انقللاب داشللتیم برخی 
چالش ها در آنجا مطرح شللد که برای حل آنها همه 
نظام باید بسللیج شللود که در صدر آن ها مسللأله 

بیکاری بود. |   ایرنا|

 قدردانی امام جمعه و جمعی از فعاالن فرهنگی 
همدان از رهبر معظم انقالب

جمعی از فعاالن فرهنگی استان همدان در نامه ای 
به رهبر معظم انقاب، ضمن قدردانی از عنایت وافر 
ایشان به مردم این خطه: زبان ما از قدردانی نسبت به 
لطف و عنایت شما قاصر است، آنچه که از دست ما 
بر می آید آن است که عرضه بداریم از هیچ فداکاری 
برای انقاب و اسام دریغ نخواهیم کرد. امام جمعه 
همدان هم در خطبه های نمازجمعه این شهر از رهبر 

معظم انقاب بابت این موضوع تشکر کرد.  |  مهر|

تقدیر سیا از جاسوسی های ولیعهد عربستان!
شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی، 
مدال "جورج تنت" را از سللوی سرویس اطاعاتی 
مرکزی آمریکا "C I A"در ریللاض دریافت کرد. این 
مدال به پاس نقش برجسته بن نایف در زمینه مبارزه 
با تروریسم و همچنین کمک های قابل توجهش در 
تحقق امنیت و صلح بین المللی به وی اعطا شد. ران 
آالدو تحلیلگر سابق امور اطاعاتی سیا در گفت وگو با 
شبکه خبری راشاتودی  این اقدام را مضحک توصیف 
کرد و گفت: عربستان  در سوریه به پیشبرد تروریسم 
کمک می کند. بسللیاری از تروریست های سنی از 

سوی عربستان حمایت می شوند. |  العالم |

  الوروف: آمریکا باید حزب ا... را
 به رسمیت بشناسد

سللرگئی الوروف:  اگر برای دونالللد ترامپ رئیس 
جمهوری جدید آمریکا، مبارزه با تروریسم بین المللی 
اولویت دارد، بنابراین باید حزب ا...  لبنان را به رسمیت 
بشناسللد و آن را به عنوان یک واحد که با داعش در 
سللوریه مبارزه می کند، قبول کند. اگر بخواهیم با 
توجه به واقعیللات عمل کنیم، باید حللزب ا...  را در 

مبارزه با داعش بپذیریم.  |       مهر|

  شیخ نعیم قاسم:
 ایران امید را در دل دولت های منطقه بارور کرد

شیخ نعیم قاسم: ایران منطقه را از عصر شکست ها به 
دوران پیروزی ها هدایت کرده است. وی طی سخنانی 
در مراسم بزرگداشت پیروزی انقاب اسامی ایران در 
ضاحیه جنوبی بیروت افزود: جمهوری اسامی ایران 
امید را در دل ملت های منطقه بارور کرد و این باور را 
نزد آن ها ایجاد کرد که تغییر ممکن است و استکبار 
قضا و قدر نیسللت که نتوان آن را تغییر داد. بنابراین 
ما می توانیم با ظلم و اشغالگری مقابله و گزینه های 
خود را انتخاب کنیم و آینده را بسازیم. |  تسنیم | 

  عبدالملک الحوثی: 
ماهیت تجاوز به یمن زیر 

نظر اسرائیل است
دبیرکل جنبللش انصاراهلل 
یمن در مراسللم روز شهید 
گفت: هدف از تجاوز به یمن، 
غللارت آزادي و ثروت هاي 
ماسللت، او افزود: آمریکا و 
اسرائیل هرگز از هیچ حقي 
در جهان حمایت نخواهند 
کرد و اینکه ماهیت تجاوز 
به یمن زیر نظر اسللرائیل و 
با اسللتقبال آمریکا صورت 
مي گیللرد، بللراي هملله 
مشللخص اسللت.  |       خ 

صداوسیما|

  علی رغم تهدیدهای 
لفظی دست ترامپ در برابر 

ایران بسته است
یک تحلیلگر صهیونیست 
در یادداشللتی در پایگاه 
نوشت  میدل ایسللت آی 
علی رغم تهدیدهای لفظی 
تنللد و تیزی کلله ترامپ 
علیه ایران مطللرح کرده، 
دورنمایللی از جنگ با این 
کشللور وجود ندارد.  وی 

هفته اخبار

سال دوم،  شماره 70|  هفته  اول اسفند 95 2    

این دغدغه در ذهن من هست که فرهنگ جنگ و فرهنگ انقالب و درحقیقت روحیه ی انقالب - آن روحیه ا ی که در جنگ، 
میدانی برای رشد و بالندگی پیدا کرده بود - از بین برود... اگرچه کسی از جنگ - از حیث جنگ - خوشش نمی آید، اما این 
روی دیگر سکه، چیز بسیار عظیمی برای ماست. ما حاال که دیگر جنگ نداریم و نمی خواهیم هم به دست خودمان یک 
جنگ درست کنیم که عرصه ی انقالب بشود، لیکن آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. ما باید از آنچه که در 

این هشت سال جنگ اتفاق افتاده، آن روحیه ی مقاومت، آن روحیه ی فداکاری همراه با اخالص استفاده کنیم.   70/4/25

# حفظ_ فرهنگ _ دفاع_ مقدس                  
هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه کند

کلید
واژه

این قهر، قهر خداست
یک. سللاعت 11:30 آخرین روز دی ماه 95 غم ا نگیزترین 
حادثه ی سال، تیتر خبرگزاری ها را به خود اختصاص داد. 
"ساختمان پاسکو فرو ریخت." در این بین اما »فداکاری 
با شکوه و مظلومانه ی آتش نشانان مؤمن و شجاع/95/11« 
تحسین و تأثر همگانی ملت ایران را برانگیخت و ساعتهای 
متمللادی چشللم ها و گوش ها بلله صفحللات تلویزیون 
دوخته شده بود و نگران سرنوشللت آنان بود. اکثریت این 
جمعیت میلیونی نام و نشللانی از این »قهرمانان کم ادعا و 
بااخاص95/11/1۰« نمیدانستند و قرابت و خویشاوندی با 
آنان نداشتند؛ اما ایثار و فداکاری این جوانمردان دلها را به 
هم نزدیکتر کرده بود و دل ملت ایران برای هموطنانشللان 
می تپید؛ همان وحدت و همدلی همیشللگی و مثال زدنی 
این بار در غم انگیزترین حادثه سال 95 دیده می شد. وحدت 
و یکپارچگی ای که هرسللاله در جشللن ها و حماسه هایی 
همچون راهپیمایی روز 22 بهمللن، روز قدس و انتخابات 
گوناگون مردم را علیرغم نارسللایی ها و گله مندی هایشان 
از اقشار و سلللیقه های مختلف حول یک حرکت جمعی و 
حماسی و برای تحقق یک هدف متعالی بارها و بارها همگرا و 

متحد در صحنه حاضر ساخته بود. 
دو. ملت ایران اتحاد و همدلیشان را بارها با خون قهرمانانشان 
امضا کرده اند؛ قهرمانانی که هرگز نام آنها را فراموش نخواهند 
کرد و در این میان فرقی بین کرد و لر و عرب و بلوچ و شیعه و 
سنی نیست. شهدای وحدت، نامشان هرگز از یاد و حافظه ی 
تاریخی ملت ایران زدوده نخواهد شد و چه فرقی میکند که 
مثل ماموستا شیخ االسام و مولوی عبدالعزیز ساداتی عالِم 
سنی ُکرد و بلوچ باشند یا مانند سردار نورعلی شوشتری و 

سردار علی هاشمی ،خراسانی  و  عرب خوزستانی شیعه.
ســه. »مهمترین سللاح ملت ایران برای خنثی کردن 
تهدیدها، همبستگی ملی و همدلی است. ملت ایران برای 
خنثی کردن تهدیدهای دشللمن احتیاج به بمب اتمی و 
ساح هسته ای ندارد. همدلی و همبستگی مردم ساحی 
اسللت که در طول سللالهای بعد از پیروزی انقاب تا امروز 
کارایی خود را نشان داده و بعد از این هم نشان خواهد داد. 
... امروز دشللمن، همین اتحاد مردم را هدف گرفته است. 
84/1/1« و همین جاست که سنگینی گناه آنان که شکاف 
و اختاف در ملت ایران را دنبال میکنند معلوم میشود. »امام 
)رضوان اهلل تعالی علیه( در چند مورد از مسائل اجتماعی و 
گناهان اجتماعی و تخلفات سیاسی و اینجوری، این تعبیر 

را داشتند: این گناهی است که خدای متعال از آن نخواهد 
گذشت، چون توبه اش آسان نیست. خب، انسان از هر گناهی 
توبه کند، خدا میگذرد؛ اما وقتی انسان یک حرکتی کرد، یک 
ضربه ای به یک ملت وارد شد، چطور میشود این را توبه کرد؟ 
چطور میشود جبران کرد؟ چطور میشود از تک تک کسانی 
که آسیب دیده اند، انسان استحال و طلب عفو کند؟ لذا خدا 

از این گناهان نمیگذرد. 9۰/3/8«
چهار. در روزهای اخیر برخی عناصر سیاسللی که نقش 
فعالی در ایجاد شللکاف و نقار در ملت ایللران در فتنه 88 
داشته اند، طرحی را با عنوان »آشتی ملی« مطرح کرده اند؛ 
به این گمان که راهی برای بازگشللت به قللدرت در نظام 
جمهوری اسللامی برای خود پیدا کنند. رهبر انقاب در 
سخنرانی اخیر در پاسخ به این عوام فریبی فرمودند: »یک 
عده ای یادگرفته اند تعبیر آشتی ملی ]را[. آشتی ملی. این 
حرفها معنی ندارد. مردم با هم مجتمع و متحدند آنجا که 
پای اسام و ایران و اسللتقال و ایستادگی در مقابل مردم 
در میان اسللت، مردم با همه ی وجودشان ایسللتاده اند. ... 
وقتی شما میگویید آشللتی، مثل این است که یک قهری 
وجللود دارد. بله مردم ما بللا آنها که به روز عاشللورا اهانت 
کردند با آنها قهرنللد. آنها که در روز عاشللورا با بی حیایی 
جوان بسیجی را توی خیابان لخت کردند و کتک زدند بله 
با آنها قهرند و با آنها آشتی هم نمیکنیم. 95/11/۲7« آنانکه 
»انتخابات بهانه شان بود و اصل نظام را نشانه رفته بودند« و 
آنانکه که »توهین کنندگان به عاشورا« را »مردم خداجو« 
نامیدند را نه خدا میبخشد و نه مردم. »مردم با هم متحد و 

یکپارچه اند« اما این قهر، قهر خداست.

وقتی شام میگویید 

آشتی، مثل این است 

که یک قهری وجود 

دارد. بله مردم ما با 

آنها که به روز عاشورا 

اهانت کردند با آنها 

قهرند. آنها که در روز 

عاشورا با بی حیایی 

جوان بسیجی را توی 

خیابان لخت کردند 

و کتک زدند بله با 

آنها قهرند و با آنها 

آشتی هم منیکنیم. 

»95/11/27

مردم ایران با هم متحد و یکپارچه اند اما...
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هفته سخن

توطئه قدرتهای سلطه گر برای »اختالف افکنی مذهبی«

برای »حفِظ کارآمدی« در مقابل تهدیدها

حرم مطهر حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری )( مورد اهانت و تخریب قرار گرفت و داغی سنگین بر دل شیعیان 
و همه ی مسلمانان ارادتمند به اهل بیت علیهم السالم نهاد. این جنایت که احتماالً عوامل اجرایی آن از متعصبان متحجر و 
مزدوران بدبخت و غافل انتخاب شده اند، بی شک به وسیله ی تصمیم گیرانی توطئه گر و با نیات خبیث شیطانی طراحی شده 
است. این یک جنایت سیاسی است و سررشته ی آن را باید در سازمانهای اطالعاتی اشغالگران عراق و صهیونیستها جستجو 
کرد. قدرتهای سلطه گر که اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق را با هدفهای سیطره جویانه ی خود در تضاد می بینند، نقشه های 

شومی در سر می پرورانند که تشدید ناامنی و ایجاد اختالف های مذهبی از جمله ی آنهاست.      84/12/3

 پرسش: اهمیت جهاد خودکفایی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی چیست؟ یک روز در این کشور اگر قطعه ای از جنگنده ای که امروز 
شما ] نیروی هوایی[ دارید، خراب می شد، آن را داخل هواپیما می گذاشتند و برای تعمیر به امریکا می بردند؛ یعنی اجازه نمی دادند این 
قطعه در ایران باز شود و مهندس و صنعتگر نظامِی ایرانی اصالً بداند درون این قطعه چیست! امروز خود شما هواپیما می سازید. 82/11/19 
برای اینکه بتوانید کارآمدی خودتان را در مقابله ی با تهدیدها در جایگاهتان که جایگاه حفظ امنّیت هوایی کشور است نشان بدهید، باید 

احساس استغنا از دیگران و استقالل و رجوع به خود و تکیه ی بر ظرفّیتهای خود داشته باشید؛ آن وقت استعدادها میجوشد.   92/11/19

)(و امام حسن عسگری )( سالروز انفجار و هتک حرمت حرم حضرت امام هادی

جهاد خودکفایی را ادامه دهید

بازخوانی

پرسش
و پاسخ

)( و زینب کبری )( شبیِه کار امام سّجاد
روایت آیت ا... خامنه ای از قیام ۲9  بهمن مردم تبریز

اگر برای جوانهای عزیزی که آن روز]29 بهمن  ت تاریخی
روای

5۶[ را ندیدند، بخواهیم در دو جمله مسللئله را 
تصویر کنیم، مسئله این است که یک حرکتی در 
مواجهه ی با رژیم غدار، از یک نقطه ای، یعنی از 
حوزه ی علمیه ی قم و مردم قم سربلند کرد، رژیم بی باک 
و غدار و متکی به آمریکا به شدت آن را سرکوب کرد، نفسها 
در سینه ها حبس شد. همه خیال کردند قضیه تمام شد. 
آن نقطه ای که نگذاشللت این قضیه به اینجا ختم شود و 
یک حادثه را تبدیللل به یک جریان و یللک فرایند کرد، 
عبارت بود از تبریز و آذربایجان. یعنی مردم غیور و شجاع 
و باهوش تبریز، یک حادثه را تبدیل کردند به یک جریان؛ 
نگذاشتند این حادثه در قم دفن شللود. 86/11/۲8 مردم 
شجاع تبریز و مبارزان حقیقی و راستین، چهلم شهدای 
قم را چنان بر سر دست گرفتند که در حقیقت انقاب را به 
حرکت درآورد. این عمل، هوشللیاری می خواست. رژیم 
طاغوت خیال می کرد که با سللرکوب قیللام مردم قم در 

نوزدهم دِی آن سللال، مسللأله تمام شللد. اما تبریزیها 
نگذاشتند و چهلم شللهدای قم و آن حرکت عظیم را در 
بیست ونهم بهمن در سطح کشللور به وجود آوردند و آن 
توفللان را بلله راه انداختند. این هوشللیاری اسللت. هم 
هوشیاری است، هم غیرت دینی و ملی و هم ایثارگری و 
فداکاری. 81/11/۲8 حضور مردم ]تبریز[ در بیست ونهم 
بهمن سال 5۶، شبیه کار امام سّجاد )( و جناب زینب 
کبری  بود که نگذاشتند حادثه ی عاشورا فراموش بشود. 
تبریزی ها در بیست ونهم بهمن نگذاشتند این بار زمین 
بماند َوااّل بنا بر این بود که کشللتار قللم و حضور مردم و 
همه چیز فراموش بشللود اّما تبریزی ها نگذاشللتند. من 
فراموش نمیکنم آن روزها خبرهایی می آمد که دستگاه 
جّبار و طاغوت شخصّیت های برجسته ی نظامی خودش 
را فرستاد تبریز برای اینکه جلوی حضور مردم را بگیرند اّما 
مردم بیست ونهم بهمن را به وجود آوردند؛ و تا امروز این 

۲7/11/95 روز زنده است. 
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زینب کربی  بود که 

نگذاشتند حادثه ی 

عاشورا فراموش 

بشود. تربیزی ها در 

بیست ونهم بهمن 

نگذاشتند این بار 

زمین مباند َواّل بنا بر 

این بود که کشتار 

قم و حضور مردم و 

همه چیز فراموش 

بشود اّما تربیزی ها 

نگذاشتند

    3سال دوم ،  شماره 70|  هفته اول اسفند 95

1 که در کشللور میگذرد، مردم گله مندند. 

مردم با تبعیض میانه ای ندارند؛ هرجا تبعیض 
ببینند، احساس ناراحتی و رنج میکنند. هرجا 
کم کاری ببینند همین جور، هرجا بی اعتنائی به 
مشکات ببینند همین جور، هرجا پیش نرفتن 
کارها را ببینند همین جور؛ مردم گله مندند... ما 
امروز دچار مشللکلیم، نمیشود مشکات مردم 
و گایه های مردم را نادیده گرفت؛ مسللئولین 
باید جّدی بگیرند. مسئله ی بیکاری مهم است، 
مسللئله ی رکود مهم است، مسللئله ی گرانی 
مهم است؛ اینها مسائلی اسللت که وجود دارد. 
البّته مسئولین تاش میکنند، ما می بینیم اّما 
ظرفّیتها بیش از اینها است. من حاال ان شاءاهلل 
در وقت خودش عرض خواهم کرد. 95/11/۲7«

خطر البته از چند سال قبل گوشزد شده است. 
نقشلله دشللمن خبیث ملت ایران به خوبی از 
سوی رهبر حکیم انقاب تشخیص داده شده 
و هشدار الزم هم داده شللده است: »بنده چهار 
پنج سال یا شش سللال قبل از این در سخنرانی 
اّول سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران 
به مسئله ی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد 
کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آن چنان زیر 
فشللار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. 
وقتی مردم دچار مشکل شدند، دل زده میشوند، 
دل سرد میشوند؛ دشللمن همین را میخواهد. 
دشمن میخواهد مردم از انقابشان، از نظامشان، 
از دولتشان، از کشورشان دل سرد بشوند، دل زده 
بشوند؛ لذا روی مسئله ی اقتصاد فشار می آورد؛ 
و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توّجه 

کنند. 95/11/۲7«
ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد 
کشللور، هشللدار در خصوص جنگ اقتصادی 
طراحی شللده توسللط دشللمن و مطالبه از 
مسئوالن کشور به خصوص دولت محترم برای 
بهبود مشکات مردم، سلله محور کلی بیانات 
رهبر انقاب در سال جاری در این حوزه است 
که به »اقتصللاد مقاومتی، اقللدام و عمل« نام 
گرفته اسللت. با این حال در پایان ماه یازدهم، 
رهبر انقاب بنللا به قرار و وعده ابتدای سللال، 
به نمایندگی از مردم، پررنگ تر از همیشلله از 
مسللئوالن تحقق همان شللعار ابتدای سال را 
مطالبه می کنند. »خب، ما ]امسللال را[ عرض 
کردیم سللال اقتصاد مقاومتی؛ اقللدام و عمل، 
]سال[ دارد تمام میشود؛ االن آخر بهمن است، 
اقدام و عمل باید نشان داده بشود. من اّول سال 
هم گفتم که مسئولین کشللور -چه مسئولین 
قّوه ی مجریّلله و دولت، چه مسللئولین قّوه ی 
قضائّیه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمیکند، 
همه- آخر سال باید نشللان بدهند که در این 
سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید 
چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید 

مشّخص بکنند. 95/11/۲7«


