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۲۶۸

نقـــــــد آری،نفــیهـــرگــــز !
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ـران عصــــر انقـــاب
خــرداد  ۱۳۸۸ایـــــــــ ِ
اســامی شــاهد یکــی از مهمتریــن
تجربیــات مردمســاالری دینــی خــود
بــود .حضــور حماســی نزدیــک بــه چهــل میلیــون
ایرانــی پــای صندوقهــای رأی و انتخــاب گزینــهی
مدنظــر خــود از بیــن کاندیداهایــی بــا افــکار و
ســایق مختلــف ،رویــدادی بــود کــه چنــد روز بعــد
حضــرت آیــتا ...خامنــهای دربــارهی آن گفتنــد:
«چهــل میلیــون بــه خــط انقــاب رأی دادنــد».
۸۸/۳/۲۹

سخن
نگاهی به
ِ
ابعاد حمــاسه هفتـه

 ۹دی و غلبه ملت ایران بر
دشمنان و فتنهگران؛

دست
قدرت
ِ
خــــدا

گزیده دیدار

یکـی از موضوعـات مطرح شـده از سـوی رهبـر انقالب در جلسـهی
«پیشـنهاد رایـگان شـدن
شـورایعالی هماهنگـی اقتصـادی
ِ
مصرف آب و گاز برای چند دهک اقتصـادی جامعه» بـود  .در ادامه
ایـن بخـش از بیانـات حضـرت آیـتا ...خامنـهای را میخوانیـد:

یکی از پیشـنهادهایی که شـده و کامًال ّ
عملیاتی است
و همین امروز شـما میتوانید اقدام بکنید ،این اسـت که
شهید هفته

۸۹/۷/۲۷

طلبــان داخلــی عامــل ایــن فتنــه شــدند:
قدرت
ِ
«وقتــی در یــک کشــور فتنهگرانــی پیــدا میشــوند
کــه بــرای جاهطلبــی خودشــان ،بــرای دســت
یافتــن بــه قــدرت ،بــرای رســیدن بــه اهدافــی کــه
بــه صــورت آرزو در وجــود خودشــان متراکــم و
انباشــته کردنــد ،حاضــر میشــوند بــه مصلحــت
یــک کشــور ،بــه حقانیــت یــک راه پشــت کننــد و
لگــد بزننــد؛ کاری میکننــد کــه ســردمداران غربــی
و دشــمنان درجــهی یــک ملــت ایــران بــه هیجــان
میآینــد و ســر شــوق میآینــد و از آنهــا حمایــت
میکننــد ۸۹/۹/۴ ».و در نهایــت «فتنــهای بــه
وجــود آمــد ،کارهائــی شــد ،تالشــهایی شــد ،آمریــکا
از فتنهگــران دفــاع کــرد ،انگلیــس دفــاع کــرد،
قدرتهــای غربــی ،منافقیــن ،ســلطنتطلبها دفــاع
کردنــد۸۹/۳/۱۴ ».
ادامهدر صفحه۲
گزیده بیانات | 2

شهـــید پیـــروز
ِ

راهکاریکهرهبر انقالببهدولتدادند:

حذف هزینه آب و گاز برای دهکهای پایین

امــا ایــن همــهی ماجــرا نبــود ..دشــمنان از ایــن
نمایــش قــدرت و «رفرانــدوم چهــل میلیونــی بــه
ِ
نفــع نظــام» عصبانــی شــده بودنــد« :در واقــع یــک
رفرانــدوم چهــل میلیونــی بــه نفــع نظــام جمهــوری
اســامی و بــه نفــع انتخابــات انجــام گرفــت؛ همیــن
بــود کــه دشــمن را عصبانــی کــرد۸۹/۷/۲۷ ».
و «خواســتند بــا فتنــه اثــر آن را از بیــن ببرنــد».

بگوییـد حجمـی از مصـرف آب و گاز ّ
مجانـی اسـت؛ مثـل
اینکـه بـرق را ّ
مجانـی کردیـد ،گفتـه بشـود فلان حجـم از
ّ
ّ
مصـرف آب و گاز هـم مجانـی؛ یـک حجمـی را مشـخص
کنید .ممکن اسـت فـرض کنیـد که این سـه دهـک ،چهار
دهـک ،پنـج دهـک را شـامل بشـود؛ خـب ایـن از صندوق
دولت هم کـم نمیکند ،یعنـی آقای دژپسـند هـم ناراحت
نباشـند از اینکـه درآمـد خزانـه کـم شـود ،نـه۹۹/۹/۴ .

به رسم آیهها | 3

«مهربانی با یکدیگر» دستور قرآن است
مسئله روز | 4

شکست «تحریم»
شکست «تحریف»،
ِ
ِ

چهره جذاب شهیدان ،الگوی جوانان

این شماره تقدیم میشود به روح مطهر اولین شهید مدافع حرم ایرانی محرمترک

امــروز تعظیــم در برابــر مجاهــدان راه خــدا وظیفــهی وجدانــی و اخالقــی هــر مســلمان و هــر ایرانــی اســت .چهــرهی نورانــی و جــذاب
شــهیدان واالمقــام ،الگــوی هم ـهی جوانانــی اســت کــه هویــت اســامی و ایرانــی خــود را ارج مینهنــد و ســلطهی سیاســی و فرهنگــی و
اقتصــادی بیگانــگان را ذلتــی بــزرگ و تحملناپذیــر بــرای خــود میداننــد81/7/4 1 .
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سخن هفته
ادامهاز صفحهیک
کودتاى رنگى
دشــمنان اهــداف خطرناکــی را دنبــال میکردنــد:
«طراحــی کــرده بودنــد ...بــه گمــان آنهــا بســاط
جمهــوریاســامیبنــابــودجمــعشــود؛نــهفقــط
حقیقــت دیــنّ ،
حتــی شــعارهای دینــی هــم باقــی
َ
نمانــد؛برنامــهایــنبــود.طراحــیایــنبــودکــهاگــر
مطلــوب
توانســتند قاعــدهی دولــت را بــه شــکل
ِ
خودشــان بچیننــد ،کــه بعــد از آن ،راه حرکتشــان
روشــنبــودکــهچــهکار میکردنــد؛اگــر هــمقاعــدهی
حکومــت و دولــت طبــق میــل آنهــا چیــده نشــد
و برایشــان ممکــن نشــد ،کشــور را بــه آشــوب
بکشــانند؛ بــا خیــال خودشــان کاریکاتــور انقــاب
اســامیرادرســتکننــد ۸۹/۱۰/۱۹ ».ایــنتوطئــه
شــورش خیابانــی فتنهگــران
بــا قانونشــکنی و
ِ
و سرانشــان دنبــال شــد .ســناریوی اینگونــه
شــورشهاپیــشاز ایــنهــمتوســط آمریکاییهــادر
نقــاطدیگر دنیــاعملیاتــیشــدهبــود«:هندسـهیکار
دشــمن،یــکهندس ـهیمشــخصیبــود.نظیــر ایــن
کار رادر جاهــایدیگــر هــمکردنــد[...اینکــه]منتظــر
یــک فرصــت انتخابــات بشــوند ،بعــد در آن فرصــت
انتخابــات،اگــر کســانیکــهمــوردرضــای آنهــانیســتند،
بــر ســر کار آمدنــد،و آنهائــیکــه آنهــامیخواهند،بر ســر
کار نیامدنــد ،آنوقــتبایــکحرکتنمایشـ ِـىمردمی،
اوضــاعرابرگرداننــد؛بــاشــعارهائیگروهــیاز مــردمرا
تویصحنهبکشــانند،بــافشــار در صحنـهیخیابانها،
آنچیــزیراکــهبــاقانــونبــهدســت آمــدهاســت،بــا
خشــونت دگرگــون کننــد ۸۹/۱/۱ ».در حقیقــت
«انقــاب رنگــى بــود؛ درواقــع کودتــاى رنگــى ،یــک
ّ
کودتــاى رنگــى ناموفــق۹۴/۱۰/۱۹ ».
ابطالانتخابات
غلبهبر توطئه
ِ
امــا از ســوی دیگــر ماجــرا رهبــر انقــاب در مقــام
پاســداریاز «رأیمــردم»و«دفــاعاز انتخابــات»وارد
شــدند.حضــرت آی ـتا...خامن ـهایدر نمــاز جمع ـهی
 ۲۹خردادمــاه  ،۸۸تردیدافکنــان در انتخابــات را
اینگونــهخطــابقــرار دادنــد«:ایــنتصــور هــمغلــط
اســتکهبعضــیخیــالکننــدبــاحــرکاتخیابانــی،یک
اهرمفشــاریعلیهنظامدرســتمیکنندومســئولین
نظــامرامجبــور میکننــد،وادار میکننــدتــابــهعنــوان
مصلحــت،زیــر بــار تحمیــات آنهــابرونــد.نــه،ایــنهــم
غلــط اســت ۸۸/۳/۲۹ ».و در مقابــل توطئــهی
ـالانتخابــات»ایســتادند«:صریحــا گفتــمفشــار
«ابطـ ِ
میآورنــدکــهبایــدانتخابــاتراابطــالکنیــد،مــنزیــر
بــار ابطــالانتخابــاتنخواهــمرفــت۹۶/۱۰/۶ ».
مردمبساطفتنهگرانراجمع کردند
ضلــع دیگــر حادثــه امــا مــردم بودنــد .دشــمن
شــدیداجتماعــی
دوقطبــی
میخواســتبــاایجــاد
ِ
ِ
کشــور را «جنــگ داخلــی» بکشــاند« :میخواســتند
مــردمراتقســیمکننــدبــهیــکگــروهاقلیــت،بــهیــک
گــروهاکثریــت...اینهــارادر مقابــلهــمقــرار بدهنــد...و
بــاایجــاداغتشــاش،جنــگرادر داخــلکشــور مغلوبه
کنند،جنگداخلــیراهبیندازنــد ۸۹/۱/۱ ».اما«ملت
هوشــیاریبهخــرجداد.شــمادیدیــددر روز انتخابات،
مــردم بــه دو گــروه ســیزده چهــارده میلیونــی ،و
بیســت و چهــار پنــج میلیونــی تقســیم شــدند؛ امــا

گزیده بیانات
بعــداز گذشــتمدتــینــهچنــدانبلنــد،همیــندو
گــروهبــاهــمیکــیشــدندودر مقابــلشورشــگرانو
اغتشاشــگران و خرابــکاران ایســتادند۸۹/۱/۱ ».
قلــهی ایــن بیــداری و بصیــرت «حماســهی  ۹دی»
بــود ،آنجــا کــه مــردم ،خروشــی انقالبــی را علیــه
ـران
توهینکنــدگانبــهمقدســاتاســامیوفتنهگـ ِ
علیــهنظــاماســامیبــهنمایــشگذاشــتند«:بمجرد
اینکــه مــردم احســاس کردنــد حرکتــی کــه شــروع
شــده اســت ،متوجــه بــه نظــام اســت ،متوجــه بــه
انقــاباســت،متوجــهبــهشــخصخــاصودولــت
خاصــی نیســت ،آن حرکــت عظیــم را از خــود نشــان
دادنــد ...همــه آمدنــد .حادثــهی نهــم دی یــک
حادث ـهیعجیبــیاســت؛بــهخاطــر دلبســتگیمــردم
بــهنظــامبــود ۹۰/۵/۱۶ ».در واقــع«بــهبرکــتیــاد
حســینبنعلی سیدالشــهداء (ســام اهَّلل علیــه)
مــردمدر صحنــه آمدنــدوبســاطفتنهگــرانراجمــع
ّ
کردنــد ۸۹/۱۰/۸ ».و «حضــور ملــت در عرصــهی
فضــای عمومــی و در کــف خیابانهــا توانســت یــک
توطئهیریش ـهدار ومهمرااز بیــنببــرد۹۸/۱۰/۱۱ ».
در ایــنمیــاننقــشجوانــانبســیار ُپررنــگواثرگــذار
بــود« :نهــم دى را همیــن جوانهــا ،همیــن نســل
سـ ّـومانقــاببــهراهانداختنــد؛ آنحادثـهىعظیــمرا
بهوجــود آوردنــد ۹۳/۱۰/۱۷ ».واینگونــه«روز نهــم
دی هــم در تاریــخ مانــد۸۸/۱۰/۱۹ ».
ِ
دست قدرت خدا
حرکــتعظیــممردمــی«احســاس
ماهیــتایــن
ِ
وظیفهیبرآمــدهاز ایماندینــی»بــود 9«:دییک
نمونـهایبــوداز همــانخصوصیتــیکــهدر خــود
انقــابوجــودداشــت؛یعنــیمــردماحســاس
وظیفــهی دینــی کردنــد و دنبــال ایــن وظیفــه،
عمــلصالـ ِـحخودشــانراانجــامدادنــد۹۰/۹/۲۱ ».
بــرایفهــمصحیــحایــنحماســهبایــدتوجــهداشــت
حرکــتقلبــی
حرکــتایمانــیاســت،ایــن
کــه«ایــن
ِ
ِ
اســت؛ایــنچیــزیاســتکــهانگیــزهیخدائــیدر آن
وجــوددارد؛دســتقــدرتخداســت،دســتارادهی
الهــی اســت؛ ایــن چیزهــا دســت مــن و امثــال مــن
نیســت.دلهادســتخداســت.ارادههامقهــور ارادهی
پــروردگار اســت.وقتــیحرکــتخدائــیشــد،بــرایخدا
شــد،اخــاصدر کار بود،خــدایمتعــالاینجــور دفاع
میکنــد ۸۸/۱۱/۱۹ ».و«هرچهانســاندر اطــرافاین
قضایــافکــر میکنــد،دســتخــدایمتعــالرا،دســت
قــدرترا،روحوالیــترا،روححســینبــنعلــی(علیــه
ّ
الســام)رامیبینــد.ایــنکارهــاکارهائــینیســتکــهبا
ارادهیامثــالمــاانجــامبگیــرد؛ایــنکار خداســت،این
دســتقــدرتالهــیاســت۸۸/۱۰/۱۹ ».
انقالبماندگار
ِ
پـس ایـن درس و عبـرت
نکتـهی مهـم اینکـه در ِ
تاریخـی بایـد ایـن مهـم را عمیقـا درک کنیـم کـه:
«انقلاب اسلامی یـک حقیقـت اسـت ،برخاسـتهی
از یک سـنت الهی اسـت؛ ایـن را نمیشـود از بیـن برد،
این را نمیشـود متزلزل کـرد .تـا وقتی که آحـاد مردم
ایمـان دارنـد ،عالقـه دارنـد ،عشـق دارنـد ،اقـدام
میکننـد ،بداننـد اگـر همـهی قدرتهـای عالـم هـم
دسـت به دسـت بدهند ،نخواهند توانسـت بـه این
انقلاب و به این نظـام و به ایـن ملت صدمـهای وارد
کننـد۸۸/۱۰/۲۹ ».

ثمراتمجـــــــــــــــــــــــ
مروریبر ویژگیهایشهیدحاجقاسمسلیمانیو
ِ

شهـــــــــــــــــــــــــــــ
۱

ّ
معنویت و اخالص
اهل
ِ

۲

ّ
بهشدت انقالبی

ّ
معنویــت و اخــاص و آخرتجویــی بــود؛ واقعــا معنــوی بــود،
اهــل
واقعــا اهل معنــا و اهــل اخــاص بــود ،و اهــل تظاهــر نبــود99/9/26 .

در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود،
لکــن بشـ ّـدت انقالبــی بــود .انقــاب و انقالبیگری خـ ّـط قرمـ ِـز قطعـ ِـی او
بــود ...ذوب در انقــاب بــود ،انقالبیگــری خـ ّـط قرمــز او بــود ...بشـ ّـدت
پایبند بــه انقــاب ،پایبند بــه خـ ّـط مبــارک و نورانـ ِـی امــام راحــل (رضوان
ا ...علیــه) بــود98/10/18 .

۳

شجاع و با تدبیر

شــهید ســلیمانی ،هــم شــجاع بــود ،هــم بــا تدبیــر بــود .بعضیهــا
شــجاعت دارنــد ّامــا تدبیــر و عقــل الزم بــرای بــه کار بــردن
ایــن شــجاعت را ندارنــد .بعضیهــا اهــل
تدبیرنــد ّامــااهــلاقــداموعمــلنیســتند،
دلوجگــر کار راندارنــد.ایــنشــهیدعزیـ ِـز ما
هــمدلوجگــر داشــتهــمبــاتدبیــر بــود.
 98/10/18حــاجقاســمصــدبــار در معــرض
شــهادتقــرار گرفتــهبــود؛ایــنبــار ّاولنبــود،
ولــی در راه خــدا ،در راه انجــام وظیفــه ،در راه
جهــادفیســبیلا...پــروانداشــت98/10/13 .

۴

ُپرکار

بیســتوچهار ســاعت فــرض کنیــد در فــان کشــور گذرانــده ،نــوزده
ســاعت کار کــرده! بــا ایــن ،بــا آن ،بنشــین ،مجــاب کــن ،اســتدالل کــن،
حــرف بــزن .چــرا؟ بــرای اینکــه او را بــه یــک نتیجـهی مطلــوب برســاند...
حــاج قاســم ایــن جــوری بــود98/10/13 .
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فداکار و نوعدوست

از طرفــی روحیهی فــداکاری و نوعدوســتی داشــت،
ّ
ّ
یعنــی برایــش ایــن ملــت و آن ملــت و ماننــد اینهــا
[مطــرح] نبــود .نوعدوســت بــود ،واقعــا حالــت
فــداکاری بــرای همــه داشــت99/9/26 .

۶

اهل درایت
ِ

دارایدرایتوتیزهوشـیبـود...اینمسـئلهی
مذهبـی متمایـل
جریـان بظاهـر
بـروز یـک
ِ
ِ
بـه یکـی از فرقههـا و علیـ ه مقاومـت را
ایشـان ّ
مدتهـا قبـل پیشبینـی کـرد...
بعـد از ّ
مدتـی داعـش بـه وجـود آمـد.
آدم بادرایتـی بـود ،آدم باهوشـی بـود.
در ادارهی امـوری کـه بـا کشـورها ارتبـاط
داشـت و او در آنهـا دخیـل بـود ،بـا کمـال
عقـل و درایـت رفتـار میکـرد.
99/9/26

سـال ششـم،شـماره ۲۶۸

هفتـه دوم دی 99

به رسم آیهها

ـــــــــــــــــــــــــــــاهدتوشهادتاودر بیاناترهبر انقالب:

ــــــید پیـــروز
ِ

تربیت یافته مکتب امام(ره)

۷

سردار شهیدقاسـمسـلیمانینمونهیبرجستهای
از تربیتشـدگان اسلام و مکتب امام خمینـی(ره)
بـود .او همـهی عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا
گذرانیـد۹۸/۱۰/۱۳ .

مراقب حدود شرعی
ِ

۸

تبلور ارزشهای ایرانی
ِ

۹

ّ
جنــگاور مســلط بــر
هــم یــک فرمانــده
ِ
عرصــهینظامــیبــود،هــمدر عیــنحــال
ّ
بشــدت مراقــب حــدود شــرعی بــود .در
میــدانجنــگ،گاهــیافــرادحــدودالهــی
را فرامــوش میکننــد ،میگوینــد وقــت
ایــنحرفهــانیســت؛اونــه،اومراقــببــود.
آنجاییکــهنبایــدســاحبــهکار برود،ســاح
بــهکار ُ
نمیبــرد؛مراقــببــودکــهبــهکســی
ّ
تعــدی نشــود ،ظلــم نشــود98/10/18 .

ّ
ّ
قهرمــان ملــت ایــران اســت ،به خاطــر اینکــه ملت
ایــران داشــتههای فرهنگــی خــودش و معنــوی
خــودش و انقالبــی خــودش را و ارزشــهای
خــودش را در او متبلــور دیــد ...فقــط انقالبیهــا
نبودنــد کــه او را تکریــم کردنــد  ...چــرا؟ بــه خاطــر
همیــن :تبلــور ارزشــهای فرهنگــی ایرانــی و ایــران
بــود؛ ایــن خیلــی بــاارزش اســت99/9/26 .
عاشق شهادت
ِ
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او آرزو داشــت؛ بــرای شهیدشــدن گریــه میکــرد؛
خــب خیلــی از رفقایــش هــم رفتــه بودنــد و
داغــدار رفقایــش هــم بــود ّامــا در خــودش هم
شــوق بــه شــهادت جــوری بــود کــه اشــک او را
جــاری میکــرد؛ بــه آرزوی خــودش رســید98/10/13 .
شهید پیروز
ِ

۱۱

شــهید ســلیمانی بــه هــر دو ُحســنیین رســید؛ هــم پیــروز شــد -چنــد ســال
اســت کــه در منطقــه ،پیــروز میــدان شــهید ســلیمانی اســت ،مغلــوب میــدان،
ن جــور اســت -هــم بــه
آمریــکا و عوامــل آمریکاینــد؛ در همـهی ایــن منطقــه ایـ 
َ ُ َ
الحســن َیین را بــه این
شــهادت رســید؛ یعنی خــدای متعــال ِکلتــا
شــهید عزیــز داد98/11/29 .

قهرمان شکست استکبار
ِ

۱۲

شــهید ســلیمانی ،هــم در زمــان
زنــده بودنــش اســتکبار را شکســت
داد ،هــم بــا شــهادتش شکســت
داد ...همــهی دنیــا قبــول کردنــد
کــه آمریــکا در عــراق و ســوریه
بخصــوصدر عراق-بــهمقاصدخــودش نرســیده .قهرمــان
ایــن کار ســلیمانی بــود .پــس
از شــهادت هــم دشــمنان را
شکســت داد .ایــن تشــییعی
کــه در ایــران و عــراق شــد...
ژنرالهــای جنــگ نــرم اســتکبار
ّ
متحیــر کــرد99/9/26 .
را

«مهربانی با یکدیگر» دستور قرآن است

ّ
«و ّالذیــن معــه ّ
اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم»( ...)1بــا
ّ
کفــار ســختگیر ،ســخت ،اشــداء ...در همــه حــال بایــد در مقابــل
دشــمن سرســخت بــود ...نقطــهی مقابــل« :رحمــاء بینهــم»؛
بــا همدیگــر مهربــان باشــیم ،رحیــم باشــیم ،نــرم باشــیم در
مقابــل هــم .ببینیــد ایــن دســتور قــرآن اســت دیگــر .چــرا عمــل
ظــرف پذیرنــدهی بــاران رحمــت
نمیکنیــم؟ ...اگــر دلهایمــان را
ِ
قــرآن و بــاران هدایــت قــرآن قــرار بدهیــم ،اگــر دل را بــه قــرآن
بســپریم ،برایمــان راحــت میشــود .مقاصــد شــخصی ،اغــراض
شــخصی ،منافــع مــادی ،قدرتطلبــی ،پولطلبــی ،رفیقبــازی،
اینهــا موجــب نخواهــد شــد کــه انســان ایــن توصیــهی قرآنــی و
هدایــت قرآنــی را فرامــوش کنــد88/5/31 .

 )1سوره فتح ،آیه29

درس اخالق

وسیلههای امتحان ما...
لذتهــای زندگــی بــرای همــهی انســانها مطــرح اســت؛ اینهــا
لغزشــگاههای انســان در صــراط مســتقیم اســت؛ انســان بایــد
مراقــب باشــد .اینطــور نیســت کــه مــا خیــال کنیــم بعضیهــا
لــذت  -لــذت پــول ،لــذت قــدرت ،لــذت شــهوات ،لــذت
رفیقبــازی ،لــذت وجهــه و عنــوان  -را میفهمنــد ،بعضــی
دیگــر نمیفهمنــد .ایــن لــذات بــرای انســانها مطــرح اســت و
همینهــا وســیلهی امتحــان ماســت .مــا بایــد مســیری را طــی
کنیــم؛ خطــی را بــر اســاس عقیــده و ایمــان ترســیم کردیــم کــه
بایــد از ایــن خــط بهســامت عبــور کنیــم؛ بایــد مراقــب باشــیم
کــه در ایــن خــط ســیر ،لغزشــگاهها پــای مــا را نلغزانــد؛ مــا را از
مســیرمان منحــرف نکنــد و مــا را کــه در دل و احســاس طرفــدار
حقیــم ،در عمــل مقابــل حــق قــرار ندهــد83/5/25 .
خطبههای انقالب

برنامه دشمن برای دلسرد کردن
مردم از انقالب

 ۵تیرمـاه  ۶۰حضـرت آیـتا ...خامنـهای در نمـاز جمعـهی تهـران
اهمیـت عنصـر «تعقـل و اندیشـه
بـا شـرح آیاتـی از سـوره ملـک،
ِ
و برنامـه دشـمن بـرای مقابلـه بـا آن» را تبییـن و پـس از آن بـا
عملکـرد ضدقرآنـی سـازمان منافقیـن ،مواضـع نظام
اشـاره بـه
ِ
را تشـریح کردنـد .در ادامه بخشـی از این سـخنان را میخوانیم:
حکومـت اسلامی آن حکومتـی اسـت کـه مـردم را به فکـر کردن
دعـوت میکنـد و هدایـت ذهـن مـردم را به عهـده میگیـرد .مردم
را سـرگرم هواهـا و هوسـها و سـخنان بیارتبـاط بـه سیاسـت و
زندگـی مشـغول نمیکنـد؛ ثانیـا در جامعـهی اسلامی مـردم در
مقابل کسـانی قـرار میگیرند کـه آنهـا میخواهند مردم نشـنوند
صدای هادیها و منادیها را .دشـمن با یک انقلاب عظیم مردمی
و ضد شـرق و غرب روبـهرو شـده ...چگونه مـردم را از ایـن انقالب
دلسرد بکند؟ امروز شـیوهی دشمن این اسـت که نگذارد مردم
دربـارهی حوادثـی کـه در ایـران و نسـبت به اسلام در حـال انجام
شـدن اسـت فکر کننـد ...مـا از مـردم میخواهیـم بشـنوند و فکر
کننـد ،ایـن چیـزی اسـت کـه اسلام از مـردم میخواهـد .دشـمن
از مـردم میخواهـد کـه بـه سـخن افـراد دلسـوز و هدایـت کننـده
گـوش ندهنـد و دربـارهی آن فکـر نکننـد۶۰/۴/۵ .
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حزب ا ...این است

کالم امام

نقد آری ،نفی هرگز!

تدبیر الهی
ِ

انسـان میفهمد که خدای تبارک و تعالی عنایت
دارد بـه ایـن ملـت بـا شـهادت .همانطـوری کـه
عنایـتبهاسلامداشـتوبـاشـهادتبـزرگانما،
اسلامرابـزرگکرد،حـاالهمهمینطور اسـتکه
خدایتبـارکوتعالـیعنایتبهایـنکشـور داردو
با دست دشـمنها ،این اسلام و این کشـور را دارد
حفظ میکند به دسـت خود آنها ،به دسـت خود
آنها ،خودشـان را رسـوا میکند و آن راهـی که آنها
پیشگرفتـهبودندکـهمـارامنحرفکننـدوببرند
آنطـرف،بادسـتخودشـان،راهخرابشـد.این
از چیزهاییاسـتکهماتدبیـر نمیتوانیمبکنیم.
خداسـت کـه اینطـور تدبیرهـا را میکنـد و مـا
دلمان بسته اسـت به یک مبدأی که همۀ چیزها
در دسـت اوسـت60/۶/۱۷ .

از جـوان چـه انتظـاری وجـود دارد؟ مـا از جـوان
میخواهیـم راه را گـم نکنـد .نقـد ،اشـکالی نـدارد؛ امـا
نفـی ،بزرگترین ظلم به این ملت اسـت .بعضی کسـان
بـه زبـان نقـد ،نظـام اسلامی را نفـی میکننـد .بعضـی
کسان انتقادی که بر فالن مدیر و مسـؤول وارد است،
انتقـاد بـه نظـام میداننـد .ایـن غیرمنصفانـه اسـت.
نظام اسلامی یعنی ترکیب قانون اساسـی .روشـهای
اجرایـی و عملیاتی ایـن نظـام ،در خود قانون اساسـی
هسـت و بهطور واضح در وصیتنامه و سیره و بیانات
عکس نوشت

احکام

دیدار آقای سیدعلی اکبر پرورش با رهبر انقالب

ُ
کم گرفتنسوددر فروش کاال
ح ِ
سوال:گرفتنچهمقدار سوددر فروشکاالمجاز
است؟
جـواب :سـودگرفتـنتـاوقتـیکهبـه ّ
حـداجحاف
نرسـیده و بـر خلاف ّ
مقـررات دولـت هـم نباشـد،
اشـکال نـدارد ،ولـی افضـل بلکـه مسـتحب آن
اسـت کـه فروشـنده بـه آن مقـدار سـودی کـه
هزینههایـش را تأمیـن میکنـد ،اکتفـا نمایـد.

امـام بزرگـوار وجـود دارد .مهمترین وظیفه این اسـت
تأمینى بسـیار مسـتحکم ملـت ایـران که
کـه از کمربند
ِ
ّ
هویـت جمعـی مـا را بـه وجـود میـآورد  -یعنـی نظـام
اسلامی  -بـا همـه وجـود پاسـداری کنیـم .جـوان ،بـا
هوشـیاری و حوصله و همت جوانیاش باید در محیط
کار و تحصیل و مسؤولیتهای آینده ،همه ّ
همتش این
باشـد که از نظام حراسـت کند .تکمیل و برطـرف کردن
عیوب نظام یک حرف اسـت؛ مقابله و نفـی و همراهی
بـا برانـدازان نظـام حـرف دیگـری اسـت۸۰/۸/۱۲ .

ششم دی ماه سالگرد درگذشت مرحوم پرورش؛

یاور صدیق انقالب

یاور صدیـق انقالب مرحوم آقای سـیدعلی اکبـر پـرورش رحمتا...علیه چهرهی محتـرم و اثرگـذاری [بود] که
بخش اعظم عمر با برکت خـود را در خدمت اسلام و ارزشـهای متعالی دیـن گذرانید  ،و لهجهی صـادق و دل
ُ
با اخلاص و خلق نیـک را بـه ترویـج و تحکیم انقلاب و نظـام اسلامی گماشـت؛ تالشـهای مبارزاتـی در دوران
ّ
طاغـوت را به خدمـات ارزنده و مسـئولیتهای سـنگین خـود در قوهی مجریـه و قـوهی مقننه و شـورای عالی
دفـاع در دوران جمهوری اسلامی پیونـد داد و با همـهی توان به کشـور و ملت خـود خدمت کرد،و سلامت
سـر انجام وظیفـه نهـاد۹۲/۱۰/۶ .
و راحـت خود را بر ِ
مسئل ه روز

خانواده ایرانی

شکست «تحریم» را به دنبال دارد
شکست «تحریف»،
ِ
ِ

اینفقط کار مادر است!
شــما [بانــوان] اگــر بچ ـهی خودتــان را در خانــه
تربیــت نکردیــد ،یــا اگــر بچــه نیاوردیــد ،یــا اگــر
تارهــای فوقالعــاده ظریــف عواطــف او را -
کــه از نخهــای ابریشــم ظریفتــر اســت  -بــا
سرانگشــتان خودتــان بــاز نکردیــد تــا دچــار
عقــدهی [عاطفــی] نشــود ،هیــچ کــس دیگــر
نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد؛ نــه پــدرش ،و نــه بــه
طریــق اولــی دیگــران؛ فقــط کار مــادر اســت .این
کارهــا ،کار مــادر اســت؛ امــا آن شــغلی کــه شــما
بیــرون داریــد ،اگــر شــما نکردیــد ،ده نفــر دیگــر
آنجــا ایســتادهاند و آن کار را انجــام خواهنــد
داد .بنابرایــن اولویــت بــا ایــن کاری اســت کــه
بدیــل نــدارد؛ ّ
تعیــن بــا ایــن اســت۹۰/۱۰/۱۴ .

حضـرت آیـتا ...خامنـهای اخیـرا بـا طـرح دوگانـهی
«خنثیکردن تحریـم» و «رفـع تحریم» ،موضـوع اول
ّ
«مقدم» دانسـتند
را بـه دلیل آنکـه در اختیـار ماسـت
و خطاب به مسـئوالن کشـور تصریح کردنـد« :عمده
بـه خنثـی کـردن تحریـم بیندیشـید۹۹/۹/۲۶ ».
مــورد کجفهمــی و
ی
مســئلهای کــه از ســوی برخــ 
ِ
تحریــف قــرار گرفــت .بههمیــن مناســبت «خــط
حــزبا »...بخشــی از ســخنان رهبــر انقــاب دربــارهی
«جریــان تحریــف» را بازخوانــی میکنــد:
ِ
به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست؛ در
کنارش یک جریان تحریف هست؛ تحریف حقایق،
ّ
ّ
واقعیات کشور
واقعیات؛ چه
واژگون نشان دادن
ّ
واقعیات مرتبط با کشور ما؛ این هم یکی از
ما ،چه
کارهایی است که آنها انجام میدهند .هدف از این
تحریف دو چیز است ،دو کار را میخواهند انجام

بدهند :یکی ،ضربه به روحیهی مردم است که حاال
منعرضمیکنمکهچهجوریمیخواهندبهروحیهی
مردم ضربه بزنند؛ یکی [هم] آدرس غلط دادن برای
رفع مشکل تحریم است .این تحریف در این زمینهها
است و با این دو هدف دارد انجام میگیرد ...آدرس
غلط دادن ،آدرس دادنشان این جوری است که
میگویند «اگر میخواهید تحریم برطرف بشود ،در
مقابل آمریکا کوتاه بیایید»؛ خالصهی حرف این است
که باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا ،باید ایستادگی
نکنید ...اگر جریان تحریف شکست بخورد ،جریان
تحریم قطعًا شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه،
عرصهی جنگ ارادهها است؛ وقتی جریان تحریف
ّ
شکست خورد و ارادهی ملت ایران همچنان قوی و
مستحکم باقی ماند ،قطعًا بر ارادهی دشمن فائق
میآیدوپیروز خواهدشد95/5/10 .
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