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ّ
برای خودشان و همچنین برای مخاطبانشان؛ اینکه امام بزرگوار فرمود مل
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ّ

خدا به صورت یک موف

محل شهادت: مرز دشت آزادگان و تهرانتاریخ شهادت: 99/7/5 و 99/6/6

اگر چنین باشید هیچ نیرویی نمی تواند با شما مقابله کند      |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای نیروی انتظامی به 
ویژه سه شهید اخیر ناجا، شهیدان مقداد بویر، عبداهلل مؤمن زاده و پرویز کرم پور

راه حل همین جاست

256

شهید هفته  

2

شهادت: در حین انجام وظایف مرزبانی و مأموریت انتظامی

برای کسانی که از ما حرف شنوی دارند جوان مؤمن انقالبی مأیوس نباید بشود

اصول عدالت خواهی     |       4  

خداوند ما را از شر خودمان نجات بدهد

پویش ایران همدل14#*

کالم امام    |     4  

برنامه ریزی جریان تحریف برای دادن آدرس غلط به عنوان راه حل مشکالت کشور

حزب اهلل این است     |       4  

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی | 9 اردیبهشت 97



3         سـال پنجـم،  شـماره 256                 هفتـه دوم مهـر 99      2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

اطالع نگاشت  
گزارش هفته  

تعداد هم وطنان عزیزی که تاکنون در دومین مرحله 
از رزمایــش همدلــِی »پویش ایران همدل« شــرکت 
کرده اند، از مرز چهــار میلیون و یکصدهــزار نفر عبور 
کرد. دومین مرحله ی مواسات و همدلی با محوریت 
پویش ایران همــدل از عید غدیر آغاز شــده و تا پایان 

ماه صفر ادامه خواهد داشت. 
در مــوج اول پویــش ایــران همــدل در مــاه مبــارک 
رمضان که با مشارکت بیش از دومیلیون نفری مردم 
ایران و جمع آوری مبلــغ ۱۵۱ میلیارد تومان از ســوی 
کمیته ی امداد امام خمینی)ره( و با شــعار»همدلی 
مؤمنانه«  به اجرا درآمد، گره ی کوچکی  از مشــکالت 
میلیون ها نفر از هم وطنانمان گشــوده شــد و ایران 
همدل را به عنوان بزرگ ترین پویــش مردمِی پس از 

انقالب به ثبت رساند.
در دومین مرحله ی این پویش برنامه های متنوعی 
برای دست گیری و گره گشایی از اقشار مختلفی که در 
حوادث اخیر از حوادث سال گذشته تا شیوع بیماری 
کرونا آســیب دیده بودند تدارک دیده شــده اســت؛ 
تهیه و توزیع بسته های معیشتی در نقاط محروم و 
آسیب پذیر، اطعام نیازمندان و کمک های تحصیلی به 
دانش آموزان نیازمند برخی از عناوین انجام گرفته در 
مرحله ی دوم پویش ایران همدل است؛ توزیع بیش 
از ۱.4 میلیون بسته ی معیشتی و بهداشتی و توزیع 
حدود ۱3 میلیون غذا بــا هدف اطعام نیازمنــدان از 
جمله ی مصارف اصلی مبالغ جمع آوری شــده بوده 

است.
عــالوه بر ایــن، بخــش دیگــری از کمک هــای مردمی 
مصروف کمک رســانی بــه برخــی از آســیب دیدگان 
اجتماعــی در حــوادث اخیــر شــده اســت. در ایــن 
زمینه می توان به درمــان دانیال عســاکره، نوجوان 
ماهشهری که در حوادث ناآرامی های سال گذشته، 
پای وی آســیب دیده بود و همچنین درمان چشــم 
مانی هاشمی نوجوان کولبر اهل پاوه که برای تأمین 
هزینه ی خرید تبلت برای شــرکت در آمــوزش مجازی 
مدرسه مجبور به این کار شــده و در جریان سقوط از 

کوه چشم وی آسیب دیده  بود اشاره کرد.
پویش ملی هم بازی از دیگر برنامه های ایران همدل 
اســت که  با هدف شــاد کردن دل کودکان نیازمند و 
با همکاری بخــش ریحانــه ی KHAMENEI.IR بــه اجرا 
درآمــده اســت. در این طــرح، هم وطنــان می توانند 
اســباب بازی و هدایای کودکانه را - از عروسک گرفته 
تا کتاب و دفتر نقاشــی - با تحویل به ادارات پست یا 
ماشین های سیار پست که در میادین اصلی شهرها 
مستقر می شوند، به صورت رایگان به دست کودکان 
تحــت پوشــش بهزیســتی، کمیتــه ی امــداد و دیگر 

نهادهای حمایتی برسانند.
آنچه در پویــش ایران همــدل از ابتدا تا کنــون انجام 
گرفته قدم های بزرگی برای رفــع محرومیت و زدودن 
غبار غم از خانواده های نیازمند است؛ اما تا دستیابی 
به نقطه ی مطلوب راه زیادی در پیش است و طی این 
مسیر نیازمند همدلی و به میدان آمدن ملت مؤمن و 
انقالبی ایران با هر توان و بضاعت است. از جمع شدن 
قطرات کوچک مهر و مواساِت دسته جمعی است که 
دریای همدلی ساخته می شود. پویش ایران همدل 
تا پایان ماه صفر ادامــه دارد و از طریق کد دســتوری 

#۱4* می توانیم از یکدیگر گره گشایی کنیم. 

گره گشایی های ایران همدل
در مرحله ی دوم پویش ایران همدل انجام گرفت

             بیکاری یکی از معضالت اصلی کشور
              کلید اصلی اشتغال در کشور تولید است

سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتـی که مـا عـرض کردیم، عبـارت اسـت از تقویـت تولیـد داخلی؛ اگـر ایـن کار تحّقـق پیـدا کـرد و هّمت ها متوّجـه به ایـن مسـئله شـد، مسـائل کار بتدریج حل 
می شـود... اشـتغال عمومـی می شـود، بیکاری کـه یک معضلـی اسـت در جامعـه بتدریج کـم می شـود و از بیـن مـی رود. اسـاس کار، مسـئله ی تولیـد اسـت. 94/2/9

        گرانی و باال رفتن قیمت ها و مشکالت معیشتی
         جلوگیری از نگهداری غیرمتعارف جنس در انبارها  

مسائل فوری عمدتًا مسئله ی مهار قیمت ها است؛ یعنی تالش هایی ]برای آن[ باید کرد. متخّصصین مسائل اقتصادی معتقدند که این کار ممکن است؛ یعنی کسانی که اهل مدیرّیت های اجرائی در 
زمینه ی اقتصادی هستند معتقدند که می شود قیمت ها را مهار کرد. البّته گاهی اوقات که قیمت ها باال می رود به خاطر کمبود کاال است؛ لکن در مواردی هیچ کمبودی وجود ندارد، جنس وجود دارد، زیاد 
ـ قّوه ی مجریه،  هم هست ]اّما[ در انبار آن را نگه می دارند، عرضه نمی کنند، که خب با اینها بایستی برخورد کرد؛ یعنی واقعًا این ها را حتمًا بایستی دستگاه های ذی ربط که عمدتًا دستگاه های دولتی هستندـ 

ـ وارد بشوند. این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است. 99/5/10 و قّوه ی قضائّیه هم اگر کمکی از او الزم استـ 

        مشکل مسکن، سهم عمده ی هزینه ی خانوار
           به وعده هایی که برای ساخت مسکن داده اید عمل کنید

یکی از غفلت هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد... خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین است، 
تولیدآفرین است. 98/2/24 ]حاال[ کارهایی که شروع شده یا قول آن داده شده سعی بشود تمام بشود. خب وزیر محترم مسکن قول چهارصد هزار -که البّته حاال آقای رئیس جمهور 

گفتند ششصد هزار؛ چه  بهتر- واحد مسکونی را تا آخر دوره داده اند؛ این چیز بسیار خوبی است، کم نیست؛ مجموع اینها یک تحّولی در امر مسکن به وجود می آورد. 99/6/2

        مشکل کاهش ارزش پول ملی  
        مقابله با برنامه های امنّیتی -سیاسی که هدف آنها باال بردن نرخ ارز است

ـــی؛ اینکـــه ایـــن ارز همیـــن طـــور افســـار پـــاره کنـــد و قیمتـــش روزبـــه روز بـــاال بـــرود، چیـــز بســـیار بـــدی اســـت... ایـــن بـــه بنـــده گـــزارش شـــده از جاهـــای مطمئـــن 
ّ
 مســـئله ی حفـــظ ارزش پـــول مل

کـــه ایـــن ]موضـــوع[ بیـــش از آنچـــه دالیـــل اقتصـــادی داشـــته باشـــد، دالیـــل امنّیتـــی -سیاســـی دارد -نـــه اینکـــه دالیـــل اقتصـــادی نداشـــته باشـــد اّمـــا ]عمـــده[ دالیـــل امنّیتـــی و سیاســـی 
ـــد. 99/5/10 ـــن آتش افـــروزی دامـــن می زنن ـــه ای ـــه بشـــود؛ کســـانی هســـتند کـــه ب ـــد جـــّدًا مقابل ـــن ]طـــور[ باشـــد بای اســـت- کـــه خـــب اگـــر ای

        مشکل کمبود  سرمایه در کشور
            تکمیل طرح های نیمه کاره، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تسهیل در اعطای مجوزها و...

ســرمایه گذاری در کشــور مــا ســال ها اســت کــه اختــالل پیــدا کــرده؛ یعنــی واقعــًا  ســرمایه گذارِی الزم انجــام 
نمی گیــرد. آنچــه در ایــن زمینــه بایــد انجــام بگیــرد اهتمــام بــه ســرمایه گذاری اســت.

بخش هایــی  یــک  در  مــا  کــه  اســت  ایــن  اســت،  مهــم  خیلــی  کــه  ابتدائــی  و  اّولــی  کار  یــک  اّوًال    •
ســرمایه گذاری های کالنــی کرده ایــم کــه تمــام نشــده، یــا نیمــه کاره رهــا شــده... اّولیــن کار ایــن اســت کــه مــا... 

 99/6/2 برســانیم.  کمــال  بــه  را  ســرمایه گذاری  ایــن 
• مســئولین روش هــای مدیرّیــت نقدینگــی را جســتجو ]کننــد[؛ ایــن نقدینگــی موجــود بایــد... هدایــت بشــود 

بــه ســمت تولیــد کــه ایــن کار آســانی نیســت، کار مشــکلی اســت. 99/6/2 
ــام  ــی انج ــش خصوص ــیله ی بخ ــه وس ــد ب ــًا بای ــرمایه گذاری عمدت ــون س ــد؛ چ ــویق کنی ــرمایه گذاری را تش • س
ــی  ــهیالت بانک ــکالت تس ــود، مش ــرف بش ــا برط ــکالت مجّوزه ــود، مش ــرف بش ــی برط ــکالت مالّیات ــرد... مش بگی
برطــرف بشــود؛ اینهــا کارهایــی اســت کــه همــه بلدنــد ]منتهــا[ بایــد بنشــینید، اهتمــام کنیــد، ان شــاءاهلل ایــن 

تشــویق ها انجــام بگیــرد .99/6/2

          وجود موانع برای تحقق شعار »جهش تولید«
       جلوگیری از واردات بی رویه

• یک موضوع دیگر هم موانع جهش تولید است؛ ما امسال را سال جهش 
تولید معّین کردیم و موانعی در اینجا و در سر راه وجود دارد... این را حضرات 
در جلسه شان مطرح کنند و به یک نتیجه ای برسند ...یکی از موانع، همین 

مسئله ی واردات بی روّیه... است. 99/5/10
• واردات بی روّیه چیز خیلی خطرناک و مهّمی است. گاهی اوقات این واردات، 

واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. 99/6/2
• یکی از موانع مسئله ی قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده ی خود ما 

ع داشته باشد. 99/6/2
ّ

است؛ این را دیگر نمی شود انسان از دیگری توق

             وابستگی اقتصاد کشور به نفت
              تقویت اقتصاد دانش بنیان

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین 
فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادِی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم 

را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی است که می تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند. 91/5/3

این روزها مشــکالت اقتصادی در صدر دغدغه ها و مشــغولیت های ذهنی مردم اســت. »کشــور از لحاظ 
معیشت عمومی دچار مشــکل است؛ یعنی واقعًا معیشــت خانوارها دچار مشــکل جّدی است و مردم 
مشکل دارند؛ گرانی ها و مانند اینها«99/5/10 زندگی را برای مردم دشوار کرده است. در این میان، برخی 
تحلیل گران ریشه ی همه ی این مشکالت کشور را مربوط به سیاســت های استکباری آمریکا دانسته اند؛ 
این در حالی است که نقش برخی نارسایی  های داخلی در شکل گیری یا تقویت مشکالت فعلی انکارناپذیر 
ف مانده 

ّ
است. »هرجا مدیرّیت های ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقالبی، و بی تحّرک داشتیم؛ کارها یا متوق

است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله ای است که وجود دارد؛ یک اشکالی و یک ضعفی است که وجود 
دارد.« 96/1/1 همین جریان فکری، انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را – که این روزها هر چه می گذرد به 
ظاهر تنور رقابت هایش گرم تر می شود-  به مثابه ی مهم ترین مؤلفه ی تأثیرگذار در شرایط اقتصادی کشور 
تحلیل کرده اند. بر مبنای اندیشه ی امام و رهبری اما »باید دل را به نقطه هاى امیدبخش حقیقی سپرد، نه 
 مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل 

ّ
به نقطه هاى خیالی« 93/10/17 »کلید حل

کشــور اســت.« 94/2/9 »ما کارهایی در کشــور داریم، مقدوراتی در کشــور داریم، این مقدورات بایستی 
ق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.« 97/4/24 رفع مشکالت 

ّ
تحق

متعدد و متنوع اقتصادی هر کدام راه حل مخصوص به خود را دارد که البته این راه حل ها هم چیز پنهانی نیست. در طول سالیان گذشته، رهبر انقالب در دیدارها و جلسات مختلف این 
 مشکالت و راه حل آنها را بارها به مسئولین متذکر شدند. ناگفته پیداست که اگر به این تذکرات جامه ی عمل پوشانده می شد، امروز وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضع کنونی بود. نشریه ی

 خط حزب اهلل برخی از سرفصل های این مشکالت و راه حل های واقعی آنها را مرور کرده است.

            ساختار ناکارآمد اقتصادی در کشور
           اصالح ساختار بودجه، اصالح نظام بانکی

همــه ی دســتگاه ها هــم -دســتگاه های دولتــی، دســتگاه های خصوصــی و شــبه خصوصی- بایســتی همــه بــا هــم 
همــکاری کننــد کــه ایــن کار انجــام بگیــرد؛ لکــن اصالحــات اساســی، همــان چیــزی اســت کــه مــا دو ســال قبــل از این بــه همین 

ــم. 99/5/10 جلســه ی شــورای اقتصــادی ســران ســه قــّوه ابــالغ کردی

        کمبود قطعات یدکی در کشور
       سفارش دهی به مراکز تحقیق وپژوهش 

و قطعه ساز موجود در کشور
یکی از موانع، همین مشکالت قطعات است که مکّرر به ما گفته می شود 
که مثًال فرض کنید فالن ماشین فالن قطعه را ندارد، نمی دهند. 
خب ما در کشور نهضت قطعه سازی داریم که خوشبختانه 
راه افتاده... قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعه سازی 
می کنند، به مراکزی که تحقیق و پژوهش در این زمینه می کنند، 

ارجاع کنید تا آنها برایتان قطعه را بسازند؛ و می توانند. 99/6/2

راه حل همین جاست 
برنامه ریزی جریان تحریف برای دادن آدرس غلط به عنوان راه حل مشکالت کشور
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خداوند ما را از شر خودمان
 نجات بدهد                  

بایــد یــک فکــری همه 
بکنند. آنهایــی که اهل 
فکرنــد. اهــل قلمنــد. 
آنهایی که صالح اند. این 
حا باید بنشینند و در 

َ
ُصل

صدد این باشــند که امید بدهند به این جامعه. این 
مردم احتیاج بــه امیــد دارند. دیگــران دارنــد اینها را 
ناامید می کنند. دیگــران می گویند کــه همه به هم 
ریختند اصًال مملکتی نیســت اینجا... اگر با قلم ما، با 
قدم ما، گفتار ما، خدای نخواسته یک آسیبی به این 
مملکت برسد، یک آسیبی به این جمهوری اسالمی 
برسد، در خارج بگویند اینها نمی توانند اداره بکنند، 
خودمــان هــم دامن بزنیــم بــه این. چــرا بایــد ما به 
واسطه یک ُبغضی که با یک شخصی یا با یک جمعی 
داریم، در دنیا یک طوری بگوییم که دنیا به جمهوری 
اسالمی بدبین بشود؟ خداوند ما را از این گرفتاری ها 
نجات بدهــد و خداونــد ما را از شــّر خودمــان نجات 

بدهد.           59/11/4

کســانی کــه بــه اســالم احتــرام می گذارنــد، 
کســانی کــه قــدر و ارزش جمهــوری اســالمی را 
ارج می نهنــد، کســانی کــه از مــا حرف شــنوی 
دارنــد، در هــر جــای کشــور هســتند... مراقــب 
دیگــران،  بــه  نســبت  کارشــکنی  باشــند. 
لجن پراکنــی علیــه ایــن و آن، بدگویــی کــردن 
و افشــاگری های بی پایــه و اســاس نســبت 
بــه اشــخاص، همــه ی اینهــا کارهــای ممنــوع و 
ضــّد ارزش و خــالف مشــی جمهــوری اســالمی 
و خــالف حــق اســت. از ایــن کارهــا اجتنــاب 

99/6/31 کننــد. 

با یکپارچگی می توانیم دشمن را به زانو دربیاوریم
مـا ]بـا اینکـه[ بـر توطئه هـای دشـمن فائـق آمدیـم، امـا همچنـان خودمـان را و همـه ی بـرادران و خواهـران عزیـز را محتـاِج این 
می دانیـم کـه در این بـاره دقـت و مراقبت کنیـم؛ مبادا دشـمن بتوانـد کید خـود را اعمـال کند. همـه باید بداننـد ملت ایـران یک 
ملـت یکپارچـه اسـت؛ یـد واحد اسـت. بـا همیـن یـد واحـده بـودن اسـت کـه می توانـد از منافـع خـود، از هویـت خـود، از حیثیت 

87/2/19 خـود در مقابل خشـن ترین دشـمنان دفـاع کنـد و دشـمن را به حـول و قـوه ی الهـی بـه زانـو در بیـاورد.

ایــن دولــت ]کنونــی مــا[ هــم در اواخــر دوران 
مســئولّیت خــودش اســت؛ در این هفت ســال 
کارهایی انجام داده اند و هر چه توانستند تالش 
کرده انــد؛ بعد هم ان شــا ءاهلل دولــت تازه نَفس 
دیگری می آیــد و امیدواریم که ان شــاء اهلل کارها 
را با یــک جّدّیت بیشــتری دنبال بکننــد. بعضی از 
بخش های دولــت در این مّدت هــم واقعًا خوب 
کار کردند؛ حاال نســبت به همــه  ی این بخش ها 
نمی شــود این را گفت اّما در بعضــی از بخش ها 
واقعــًا کارهــای خوبــی انجــام گرفتــه. بنابرایــن 
بحــول اهلل و قّوته، ان شــا ءاهلل ما کارهــا را ادامه 
ت ایران پیروز 

ّ
می دهیم، راه را پیش می بریــم و مل

خواهد شد.   99/5/10 

یک کلمه راجع به مســئله ی کرونا بگویم. کرونا را دســت کم 
نگیرید؛ ]اینکه[ روزی ۱۵0 هم وطن از دست بروند مسئله ی 
کوچکی اســت؟ بعضی هــا... ارزیابی مناســبی از این قضّیه 
ندارند. فرض کنید هر دو روز یک بار یک هواپیمای سیصدنفره 
سقوط کند و همه ی آنها بمیرند؛ این چیز کمی است؟... عالج 
هم دست خودمان است. خب می بینید که مسئولین دارند 
خودشان را واقعًا فدا می کنند؛ از پزشک و از پرستار و از مدیر 
و ]دیگران[ دائم دارند تالش می کنند... ما مردم بایستی به 
وظایفمان عمل کنیم؛ این فاصله ی اجتماعی، این ماسک 
]زدن[، این دستوراتی که داده می شود، این شست وشوی 

99/6/31 دست، کارهای الزمی است که باید انجام بگیرد.   

کار فرهنگِی درست آن چیزی است که جوان ما را انقالبی 
بار بیاورد. این کشــور انقالب کرده، به ایــن انقالب باید 
پابند بود؛ مبانی این انقالب را بایستی جزو اصول زندگی 
خود قرار داد تا بتوانیم پیش برویم؛ معتقد به آرمان ها، 
دوســتدار کشــور -کشــورش را واقعًا دوســت داشته 
باشــد- دوســتدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و 
سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی 

عمق داشــته باشــد تا به هر شــبهه ی کوچکــی پایش 
نلغزد، یا اشتباه نکند در زمینه های مسائل سیاسی... 
]باید[ افرادی تربیت بشوند با اعتمادبه نفس، با انگیزه، 
سرشار از امید. درست گفته اند که یأس بزرگ ترین ضرر 
اســت؛ مأیوس نباید بشــوند، بایــد امیدوار باشــند به 
آینده ی کشور؛ جای امید هم هست؛ جای یأس نیست؛ 

94/8/20 این همه ظرفّیت!    

امیدواریم که یک دولت تازه نفس 
کارها را با جدیت بیشتری جلو ببرد

جوان مؤمن انقالبی مأیوس نباید بشود
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کالم امام  

خانواده ایرانی  

اصول عدالتخواهی  مطالبه رهبری  

دولت جوان انقالبی  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

برای کسانی که
 از ما حرف شنوی دارند

همه موظفند دستورات سه گانه 
بهداشتی را رعایت کنند زنان با ایمان و تحصیل کرده اهل 

تجمالت نیستند                   
امروز متدّین ترین، انقالبی ترین، پاکترین و با ایمانترین 
دختران و زنان جوان ما، در میان قشرهای تحصیلکرده 
هســتند. کســانی که اهــل تجّمل و چســبیدن بــه زر 
و زیــورآالت هســتند و یــا کورکورانــه و چشــم بســته 
می خواهنــد از الگوهــای غربــی در لباس و پوشــاک و 
وضع زندگی تقلید کننــد، غالبًا از ســواد و معلومات و 
معرفت کافی بهره ندارند. کسی که معلومات داشته 
باشــد، می تواند رفتار خود را کنترل کند و آن را با هر چه 

75/6/28 حّق و حقیقت و خوب است، تطبیق دهد. 


