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حزب ا... این است   |    ۴ 

اقتصاد هدف نیست، ولی بدون آن 
نمی توان به اهداف رسید 

ّب شــهادت، خیلی برتر از 
ُ
شهید شــدن، از نظر ما که اهل دنیا هســتیم تلخ اســت؛ چون از دســت دادن اســت، فقدان اســت... لیکن ل

ّب شــهادت این اســت که یک انســانی، یک بشــری، ناگهان از درجات عالیه ی الهی ســر در آورد؛ مقامش از فرشــتگان باالتر 
ُ
اینهاست. ل

برود... ]روز قیامت[ وقتی که این بندگان خوب حرکت میکنند، دیگران با حسرت به اینها نگاه میکنند.      ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ 

مزار: گلزار شهدای امامزاده ده امام پاکدشت

شهادت، رسیدن یک انسان به درجات عالیه ی الهی است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدمدافع حرم سعید خواجه صالحانی

شهید هفته  

شهادت: سوریه  -  حماة تاریخ شهادت: ۴ فروردین 1396

سخن هفته  

مروری بر توصیه ها و تذکرات مروری بر توصیه ها و تذکرات 
رهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازیرهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازی

امنیت و آسایش امروز کشور به چه  سخن
قیمتی بــه دســت آمده اســت؟ »ما هفتـه

خیلی شهید داده ایم. این نکته قابل 
تأّمــل اســت و مــا را بایــد آگاه کنــد، 
هشــیار کند کــه امنّیت بــه چه قیمتی به دســت 
می آید... این امنّیتی کــه ما در آن زندگی میکنیم 
... بــه قیمــت خــون بهتریــن جوانهــای مــا«     
 ۹۷/۱۱/۲۹در اختیــار مــا قــرار دارد. این مســئله را 
باید همه کســانی که از این امنیت »در کارشان، 
درس  ورزششــان،  هنرشــان،  کاسبی شــان، 
خواندنشان، در همه کارشان استفاده میکنند« 
بدانند.     ۹۷/۱۱/۲۹ اما امروز متأّسفانه »کسانی 
هستند که در زیر سایه ی جمهوری اسالمی و به 
برکت مجاهدت همیــن شــهیدان و رزمندگان و 
ایثارگــران و امثــال اینها دارنــد با امنّیــت و آزادی 
خــالف  بــر  درجــه   ۱۸۰ و  میکننــد  زندگــی 
خواســته های آنها و اهداف انقالب کار میکنند و 
حرکت میکنند! اینها باید برای خودشــان روشن 
کننــد کــه جــواب ایــن خونهــای پــاک را چــه جور 
خواهنــد داد.«   ۹۹/۱۲/۲۵ ؛ آن هم جوانانی که 
پدران و مادرشــان »این نهــال عزیز بابرکــت را با 
خون دل آبیــاری میکردند، بــزرگ میکردند، بعد 
جســد او را از جبهه می آوردنــد ... و این حادثه ی 
بظاهر تلــخ را بــا آغوش بــاز قبول میکردنــد.«     
 ۸۹/۰۷/۲۸و با افتخار می گفتند کــه »اگر ما ده تا 
فرزنــد هــم داشــتیم، حاضــر بودیــم در راه خــدا 

بدهیم«   ۸۹/۰۷/۲۸.

   خون آوردهای شهدا
»امــروز در عرصه هــای اقتصــادی، سیاســی، 
بین الملــل،  فعالیت هــای  و  فنــاوری  علمــی، 
کشــور ایران پیشــرفت های بســیار زیادی کرده 
است«   ۸۴/۰۲/۱۲                                 ادامه در صفحه  3

دولت جوان حزب اللهی      |     4  به رسم آیه ها      |     3 

مدیرّیت قوی و ضد فساد می تواند اقتصاد را شکوفا کند خانواده، مهم ترین بخش خدمت زنانه است در مواجهه با حوادث نترسید

خانواده ایرانی     |     4  

تکلیف جامعه مومن و انقالبی برای صیانت از 
پیام شهیدان چیست؟

علیه دستهای تحریفگر فضای مجازی رابه نفعفضای مجازی رابه نفع
 ارزشهای ملت مدیریت کنید ارزشهای ملت مدیریت کنید

2

 انتشار برای اولین بار؛
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی
 انتشار برای اولین بار؛
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی



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

گزیده بیانات

مروری بر توصیه ها و تذکرات رهبر انقالب درباره ی مدیریت فضای مجازی

یت کنید یت کنیدمدیر زشهای ملت مدیر زشهای ملت  ار ی رابه نفع ار ی رابه نفعفضای مجاز فضای مجاز

قوی شدن در فضای مجازی برای کشور حیاتی است
قــوی شــدن کشــور جــزو هدفهــای مــا اســت... ابعــاد قــّوت ابعــاد 
وســیعی اســت... امــروز قــّوت در فضــای مجــازی حیاتــی اســت؛ امــروز 
فضــای مجــازی حاکــم بــر زندگــی انســانها اســت در همــه ی دنیــا؛ و قــّوت در ایــن 

]زمینــه[ حیاتــی اســت.  ۹۹/۱/۳

آرایش جنگی بگیرید
امــروز دشــمنان از لحــاظ فضــای مجــازی، دارنــد برنامه ریــزی میکننــد 
بــرای اینکــه از ایــن طریــق بــه کشــور ضربــه بزننــد... از لحــاظ فضــای 
مجــازی آرایــش جنگــی گرفتــه؛ در مقابــل ایــن دشــمنی کــه آرایــش جنگــی در مقابــل 
ــت ایــران بایســتی آرایــش مناســب بگیــرد، بایــد خــودش را 

ّ
ــت ایــران گرفتــه، مل

ّ
مل

آمــاده کنــد در همــه ی بخشــهای مختلــف.   ۹۸/۲/۱۱

مرکز ملی فضای مجازی باید تصمیم گیری فعال داشته باشد
ی فضای مجازی کشــور 

ّ
شــورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد مرکز مل

را ایجاد نماید تا اشــراف کامل و به روز نســبت به فضای مجازی در سطح 
داخلی و جهانی و تصمیم گیری نســبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشــور با 
این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصّوبات شورای 

عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.   ۹۰/۱۲/۱۷

کشورهای قدرتمند در فضای مجازی خط قرمز دارند
قوی تریــِن کشــورها، در ایــن زمینه هــا در ]فضــای مجــازی[ خــّط قرمــز 
دارنــد؛ راه نمیدهنــد؛ خیلــی از بخشــهای فضــای مجــازی اعزام شــده ی 
از ســوی آمریــکا و دســتگاه های پشــت ســر و پشــت صحنــه ی ایــن قضّیــه را راه 
نمیدهنــد؛ کنتــرل میکننــد. مــا هــم بایــد کنتــرل کنیــم؛ ایــن کنتــرل کــردن معنایــش 

ــت را از فضــای مجــازی محــروم کنیــم.
ّ
ایــن نیســت کــه مــا مل

سرعت اینترنت را در جایی که به ضرر کشور نیست افزایش دهید
ســر  روی  دارد  نادرســت  و  درســت  گزاره هــای  از  بهمنــی  امــروز 
ــم آن  ــازه بدهی ــد اج ــرا بای ــا چ ــد؛ م ــرود می آی ــا ف ــت م ــن اینترن مراجعی
مه ی مــا اســت، به وســیله ی کســانی  

ّ
چیزهایــی کــه برخــالف ارزشــهای و اصــول مســل

کــه بدخــواه مــا هســتند، در داخــل کشــور توســعه پیــدا کنــد؟ نــه. کاری کنیــد کــه از 
منافــع و ســودها و بهره هــای فضــای مجــازی همــه بتواننــد اســتفاده کننــد، ســرعت 
اینترنــت را افزایــش هــم بدهیــد اّمــا در آن چیزهایــی کــه بــه ضــرر کشــور شــما، جــوان 

شــما و افــکار عمومــی شــما نیســت.   ۹6/۳/۲۲

تحقق شبکه ملی اطالعات زمانبندی الزم دارد
در  بایــد  اجــزا  ایــن  دارد،  اجزائــی  اّطالعــات  ــی 

ّ
مل شــبکه ی 

ــق  ــه تحّق ــد ک ــد؛ آدم میبین ــدا کن ــق پی ــّخص تحّق ــای مش زمان بندی ه
پیــدا نمیکنــد، از زمان بندی هــا عقبنــد؛ یــا سیاســتهای اصولــی ای در زمینــه ی پهنــای 
ــود و  ــت بش ــد رعای ــتها بای ــن سیاس ــب ای ــده، خ ــالغ ش ــّرر اب ــه مک ــود دارد ک ــد وج بان

اینهــا مــورد درخواســت و تأکیــد مؤّکــد اینجانــب اســت.   ۹۹/۰6/۰۲

رها کردن فضای مجازی افتخار ندارد
ــا  ــای الزم ب ــه آن رعایته ــم ک ــا ه ــور م ــازی کش ــای مج ــفانه در فض متأّس
وجــود ایــن همــه تأکیــدی کــه مــن کــردم صــورت نمیگیــرد و در یــک 
ــان  ــازی خودش ــای مج ــا روی فض ــورهای دنی ــه ی کش ــت. هم ــا ول اس ــی واقع جهات
دارنــد ِاعمــال مدیرّیــت میکننــد، ]در حالــی کــه[ مــا افتخــار میکنیــم بــه اینکــه مــا 
فضــای مجــازی را ول کرده ایــم! ایــن افتخــار نــدارد. فضــای مجــازی را بایســتی 

مدیرّیــت کــرد.   ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

نباید مردم را بی پناه رها کنیم
از اختیــاِر مــا دارد  از بیــرون  فضــای مجــازی بــدون اختیــار مــا، 
مدیرّیــت میشــود. فضــای مجــازی یــک چیــزی نیســت کــه آدم بتوانــد 
مثــل یــک آب روانــی هــر جــور کــه میخواهــد از آن اســتفاده بکنــد؛ دیگــران دارنــد 
ایــن آب را بــه یــک ســمتی کــه خودشــان میخواهنــد هدایــت میکننــد؛ آنهــا دارنــد 
ایــن فضــا را... هدایــت و مدیرّیــت میکننــد. مــا نمیتوانیــم بــی کار بنشــینیم در 
مقابــل او؛ مــا نمیتوانیــم مردممــان را کــه بــا فضــای مجــازی ارتبــاط دارنــد، 

بی پنــاه رهــا کنیــم.   ۹۹/۰6/۰۲

تاکید مکرر بر تشکیل شبکه ملی اطالعات
آن مدیــری کــه دارد پشــت پــرده، فضــای مجــازی را اداره میکنــد و 
از  ایــن زمینه هــا بشــّدت فّعالنــد.  ط بین المللــی در 

ّ
عوامــل مســل

لحــاظ خبردهــی، خبررســانی، تحلیــل داده هــا و امثــال گوناگــون؛ هــزاران کار دارد 
انجــام میگیــرد روی فضــای مجــازی. بــرای خاطــر ایــن اســت کــه بنــده روی مســئله ی 
ــی اّطالعــات ایــن  همــه تأکیــد میکنــم. ایــن شــورای عالــی فضــای مجــازی 

ّ
شــبکه ی مل

ــی فضــای مجــازی کــه تشــکیل داده ایــم و بنــده اصــرار داشــتم و دارم کــه 
ّ
و مرکــز مل

ــری  ــد و تصمیم گی ــرکت کنن ــرم در آن ش ــای محت ــود و رؤس ــکیل بش ــورا[ تش ــن ]ش ای
ــئله را  ــن مس ــود ای ــت؛ نمیش ــئله اس ــن مس ــت ای ــر اهّمّی ــه خاط ــد، ب ــرا کنن ــد و اج کنن

رهــا کــرد.   ۹۹/۰6/۰۲

در زمینه شبکه ملی اطالعات کوتاهی شده است
در مســئله ی فضــای مجــازی، آنچــه از همــه مهم تــر اســت، مســئله ی 
ــی اّطالعــات اســت. متأّســفانه در ایــن زمینــه کوتاهــی شــده. 

ّ
شــبکه ی مل

اینکــه مــا به عنــوان اینکــه نبایــد جلــوی فضــای مجــازی را گرفــت، در ایــن زمینه هــا 
کوتاهــی کنیــم، ایــن مســئله ای را حــل نمیکنــد و منطــق درســتی هــم نیســت... 
ــرل  ــازی را[ کنت ــای مج ــد و ]فض ــت کرده ان ــات درس ــی اّطالع

ّ
ــبکه ی مل ــه ش ــورهایی ک کش

کرده انــد بــه نفــع ارزشــهای مــورد نظــر خودشــان، یکــی دو تــا نیســتند.   ۹6/۳/۲۲

از زیانهای آموزش مجازی مراقبت کنید
یــک نکتــه زیانهایــی اســت کــه احتمــاًال در آمــوزش مجــازی وجــود 
ــا ایــن موجــب ایــن نشــود کــه جوانهــا  ــد ت دارد... بایســت مراقبــت کنی
ــک  ــه ی ــود ب ــرم بش ــان گ ــوند و سرش ــت بش ــای اینترن ــار و ره ــد و ب ــی  بن ــای ب وارد فض
چیزهــای دیگــری کــه هــم از لحــاظ اخالقــی، هــم از لحــاظ اعتقــادی خطرهــای بزرگــی 

بــرای اینهــا دارد.   ۹۹/6/۱۱

 مــا در زمینــه ی تولیــد محتــوا نمیتوانیــم اطمینــان کنیــم بــه تصادفــات و 
آنچــه پیــش می آیــد... بایــد بنشــینید روی ایــن مســأله -تولیــد محتــوا- 
طراحــی کنیــد، فکــر کنیــد. مــا البتــه جوانهــای خوشــفکر متدیــن داریــم، 
افــراد بــه دردبخــوری بــرای تولیــد محتواهــای اجتماعــی داریــم، حوزه هــای 

علمیــه را داریــم کــه دستشــان در ایــن زمینــه واقعــا بــاز اســت. بعضــی از 
دانشــگاهی ها را داریــم. البتــه بانکهــای اطالعاتــی را هــم داریــم. از اینهــا بایــد 
اســتفاده کنیــد. دســتگاه تولیــد محتــوا را تقویــت کنیــد؛ مــا بــه ایــن مســأله 

احتیــاج داریــم.    ۱۳۹6/۱۱/۳             دیــدار بــا اعضــای شــورایعالی فضــای مجــازی

انتشار برای اولین بار: دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنرانی نوروزی از رهاکردن فضای مجازی گالیه و بر مدیریــت آن تأکید کردند. در پی این بیانات برخــی از مهم ترین توصیه ها و تذکرات 
رهبرانقالب درباره مسائل حکمرانی و مدیریت فضای مجازی بازخوانی میشود.
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یک ملت هرچه قدرتمند باشد، هرچه ثروتمند باشد، اگر اختالفات 
در بیــن آحــادش ریشــه گرفت و آتــش اختالفات مشــتعل شــد، 
بدبخت و بیچاره خواهد شد. اختالفات که گفته میشود، مقصود 
اختالف سلیقه نیست. اختالفات، یعنی درگیریهای سیاسی ای که 
فضا را متشّنج میکند. این که من گاهی از بعضی از روزنامه ها گله 
میکنم، به این خاطر است. فورًا بعضیها فریادشان بلند نشود که 
»آزادی« محدود شد؛ نه. برای شعار آزادی ما بارها جان خودمان 
را در معــرض مرگ قــرار داده ایم! کســانی کــه اهل دینند، بیشــتر 
از همــه از آزادی دفــاع میکننــد. بحث این اســت کــه از ایــن آزادی 
که وجــود دارد و از اّول انقالب هم وجود داشــته اســت، کســانی 
برای متشــّنج کردن فضا اســتفاده نکننــد. انســان وقتی بعضی 
از روزنامه هــا را نگاه میکند، میبینــد کأّنه این عنوانهای درشــت را 
طوری انتخاب کرده اند، بــرای این که یک گروه را بــه جان یک گروه 
دیگر بیندازند! این نقِش همــان بوقهای تبلیغاتی اســت؛ این بد 
اســت. روزنامه ها باید کاری کنند که دلها را به هــم نزدیک نمایند؛ 

جناحها را به هم نزدیک نمایند.  ۱۳۷۷/۱۰/۰۴
 بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران

اختالفات مایه بدبختی ملت است

خطبه های انقالب  

در مواجهه با حوادث نترسید

به رسم آیه ها  

یکی از ویژگیها که بسیار مهم اســت تا برای خودسازی به آن توجه 
کنیم و شاید جنبه ی تقدمی هم داشته باشــد، »اخالص« است. 
اخالص عبارت اســت از کار را خالــص انجام دادن و این کــه کاری را 
مغشوش انجام ندهیم. گاهی هست که کسی عبادت نمیکند و 
گاهی عبادت می  کند؛ اما مغشــوش و ناخالص. این هم مثل آن 
اســت. خالص بودن عبادت و خالــص بودن عمل، این اســت که 
برای خدا باشد... مبادا انسان به خاطر این که دیگران ببینند، کاری 
را انجام دهد! کاری که انســان به خاطر توجه دیگــران به خودش 
انجــام دهــد، از نکــردن آن کار بدتر اســت؛ زیــرا نکــردن کار، یعنی 
انســان کاری را انجام نمیدهد. کاری که انســان بــرای جلب توجه 
دیگران نســبت به خودش انجام داده، کانه انجام نداده است... 
عمل شــرک آلودی انجام داده واین عمل شــرک آلود، فعل حرام 

است و دور کننده است.    ۱۳۷۱/۱۲/۰۴

مبادا به خاطر توجه دیگران 
عمل صالح انجام دهید! 

درس اخالق  

سخن هفته

 ادامه از صفحه  1
همه بایــد بدانند کــه »این پیشــرفت ها مرهون 
آن دفاع هــا و مجاهدت هاســت.«   ۸۴/۰۲/۱۲ . 
بدون شــک اســتقالل و آزادی کنونی کشــورمان 
نیــز دســتاورد ایســتادگی شــهدا و »خــون آورِد 
صدهــا هــزار انســان واال و شــجاع و فــداکار«    
۹۷/۱۱/۲۲ اســت و همــه آن جان هایی کــه مردم 
عزیزمــان برای دفــاع از کشــور فدا کردنــد نهایتا 
باعث شــد که »اســتقالل کشــور، پرچم اســالم، 
هویــت ایــران اســالمی را در مقابــل آن طوفــان 
عظیــم حفــظ کردیــم.«   ۸۷/۱۰/۱۹ و نتیجــه آن 
دفــاع عظیــم و مقــدس ایــن شــد کــه »قــدرت 
جمهوری اســالمی بعد از جنــگ آنچنــان در دنیا 
طلوع کرد که چشمها را خیره کرد.«   ۸۹/۰۳/۱۴. 
ما در این راه »شهیدان بزرگی را دادیم، جوانهای 
محبوبــی را فدا کردیــم؛ اما ایــن بهــای گزافی در 
مقابل آن دســتاورد نبــود.«   ۸۷/۱۰/۱۹ . و حاال 
نیز »این ثمر شــجره ی طّیبه ی انقالب را با تأویل 
و توجیه هــای ســاده لوحانه و بعضــا مغرضانه، 
نمیتــوان در خطــر قــرار داد و همــه موّظــف بــه 
حراســت از آن با همه ی وجودنــد.«  ۹۷/۱۱/۲۲  
اما این شــهدا برای چه هدفــی و با کــدام انگیزه 

جان خود را فدا کردند ؟

   وصیتنامه شهدا را بخوانیم
اینکــه امــام خمینــی -آن شــخصیت بــا عظمت 
انقالبــی  و بامرتبــه بــاالی علمــی و معنــوی-  
توصیــه میکردنــد کــه »ایــن وصیتنامه هایی که 
ایــن عزیــزان می نویســند مطالعه کنیــد. پنجاه 
ســال عبادت کردیــد، و خدا قبــول کند، یــک روز 
هم یکی از این وصیتنامه هــا را بگیرید و مطالعه 
کنیــد و تفکــر کنیــد.« )صحیفــه امــام خمینــی 
جلــد ۱۴ - صفحــه ۴۹۱( ایــن به خاطر این اســت 
کــه »وصّیت نامــه نشــان میدهد که ایــن جوان 
بــرای چــه آمــده.«     ۹۵/۰۷/۰۵»ایــن جــوان پا 
میشــود میــرود جنــگ، جانــش را کف دســتش 
میگیرد، از خطرات عبور میکند، برای چه؟ این در 
وصّیت نامه ها منعکس اســت؛ برای خــدا، برای 

امام، برای حجاب.«   ۹۵/۰۷/۰۵
نگاهــی دقیق بــه وصایای به جــا مانده از شــهدا 
نشــان می دهد کــه »انگیــزه ی آنها انقــالب بود، 
حمایــت از امــام بــود، زنده نگــه داشــتن حرکت 
دشــمن  کــه  بــود  اســالمی  جمهــوری  عظیــم 
میخواســت آن را از بیــن ببــرد و خامــوش کند... 
هدفشــان عبــارت بــود از حمایــت از انقــالب، 
حمایت از امام، حمایت از دین؛ در بسیاری از این 
وصّیتنامه ها اســم مبارک امام هست، مسئله ی 
حجاب هســت، مســئله ی انقــالب هســت؛ اینها 
انگیزه ی آنها اســت. و آرمان آنها هم همین است 
که کشــور و جامعه به هدفهای انقالب اســالمی 

دست پیدا کند.«   ۹۹/۱۲/۲۵ 

   دستهای تحریف گر در کمینند
جریان تحریف دفــاع مقدس، امروز »بــا انگیزه 
به دنبــال شــبهه افکنی اســت.«    ۹۹/۰6/۳۱و 
دائم »وسوســه صــورت میگیرد، فلســفه بافی 
میکننــد، حــرف میزنند بــرای اینکــه ایــن را نفی 

کنند«    ۹۹/۱۲/۲۵

بیش از ۴۰ســال از آغــاز جنگ تحمیلی گذشــته 
اســت. هر چه از لحــاظ زمانــی از دفــاع مقّدس 
دورتر می شویم » از لحاظ معرفت باید به دفاع 
مقّدس نزدیک تر بشــویم؛ چرا؟ چون دستهای 
تحریف گر در کمینند... بیســت سال دیگر خیلی  
از این جمعّیتی که امروز حضور دارند نیســتند، 
سی سال دیگر عّده ی بیشــتری نیستند. دست 
تحریــف، ایــن بخــش ُپردرخشــش تاریــخ مــا را 
ممکــن اســت مخــدوش کند؛ لــذا بایســتی کار 
کنیــم.«    ۹۹/۰6/۳۱ کاری که برای مقابله با این 
تحریــف باید انجــام دهیم این اســت کــه »باید 
تکرار کنیــم؛ باید آنچــه را حقیقت اســت، بارها و 
بارها و هزاران بــار بگوییم؛ تحریــف، امر جّدی و 
خطر بزرگی اســت و دســت تحریف وجود دارد«  

 ۹۹/۰6/۳۱ 
امــروز مهمترین وظیفه مــا در قبــال خونهایی 
که پــای این انقــالب ریخته شــده این اســت که 
نگذاریــم »آرمان شــهیدان فراموش شــود«   
۹۵/۰۷/۰۵بایــد کاری کنیــم کــه در ذهن نســل 
جدیــد اینجــور نشــود که »تصــّور بشــود فقط 
یک جنگــی بود مثــل جنگهایــی که بقّیــه دارند 
در دنیــا میکنند؛ باالخره هر کشــوری دشــمنی 
دارد، گاهــی جنگی اّتفــاق می افتــد، جوانهایی 
میرونــد در جبهه و میجنگند؛ کشــته میشــوند 
یا زنده بــر میگردند یا مجــروح برمیگردند؛ اینها 
هم مثل آنها... این نبود قضّیه؛ قضّیه قضّیه ی 
دین بــود، قضّیــه ی آرمــان الهی بــود، قضّیه ی 

حاکمّیت اسالم بود.«   ۹۵/۰۷/۰۵ . 

   بدون بیم، بدون اندوه
امــروز بیــش از همیشــه »احتیــاج داریم کــه پیام 
۹۹/۱۲/۲۵ . در قــرآن  را بشــنویم«    شــهیدان 
ــم َیلَحقــوا 

َ
ذیــَن ل

َّ
می فرمایــد »َوَیسَتبِشــروَن ِبال

یِهــم َو ال  ُهم َیحَزنون. 
َ
 َعل

ٌ
 َخوف

ّ
ال

َ
ِبِهم ِمن َخلِفِهم ا

کســی  بــه  -مستبِشــر  مستبِشــرند  ]شــهدا[ 
میگویند که یک بشارتی به او میرسد و او خرسند 
میشود، شــاد میشــود؛ این میشــود مستبِشر- 
اینها میگویند ما برای شــماهایی کــه به ما ملحق 
نشــده اید و در راه مــا هســتید و حرکــت شــما به 
ســمت هدف مــا اســت، به خاطــر آن سرنوشــتی 
که منتظر شــما اســت خوشــحالیم، خرســندیم«  
 ۹۹/۱۲/۲۵ امــا ایــن چــه سرنوشــتی اســت کــه 
یِهم 

َ
 َعل

ٌ
 َخــوف

ّ
ال

َ
شــهدا بشــارت آن را می دهند؟ »ا

َو ال  ُهــم َیحَزنون؛ شــما بدانیــد که در آینــده برای 
شــما نه بیم وجود دارد، نــه اندوه وجــود دارد... 
ضل؛ خدا به شما 

َ
َیسَتبِشــروَن ِبِنعَمٍة ِمَن اهلِل  َو ف

جَر 
َ
ّنَ اهلَل ال ُیضیُع ا

َ
نعمت و فضــل خواهــد داد؛ َو ا

الُمؤِمنیــن؛ ایــن حرکتی که شــما داریــد میکنید، 
پیش خدا پاداش دارد و خــدا این پاداش را ضایع 

نخواهد کرد«   ۹۹/۱۲/۲۵ 
شــهدا »دارنــد مــا را تقویــت میکننــد، دارند به 
مــا انگیــزه میدهنــد، دارند مــا را در ایــن حرکت 
تشــویق میکنند تا حرکــت را محکم تــر، قوی تر، 
بدهیــم.«     انجــام  مســتمرتر  مســتدام تر، 
۹۹/۱۲/۲۵. و بدانیــم کــه اگــر جامعــه مــا یــک 
»جامعه شــهدایی« باشــد »ان شــاءاهلل دنیا و 
آخرت برای کشــور ما و مــردم مــا و جامعه ی ما 

تأمین خواهد شد.«   ۹۵/۰۷/۰۵ 

ال ِاّنَ 
َ
در مواجهــه ی با حــوادث نبایــد دچار تــرس و دلهــره شــد. ا

یِهــم َو ال ُهم َیحَزنــون ؛)۱( این به خاطر ایمان 
َ
 َعل

ٌ
وِلیاَء اهلِل ال َخوف

َ
ا

و ارتبــاط با خدا اســت، بــه خاطر قبــول والیــت الهی اســت. امام 
)رضوان اهلل علیه( واقعا نمیترســید. ما یک وقتی خدمت ایشان 
ت اینکه شما مثًال فالن 

ّ
نشسته بودیم بنده به ایشان گفتم »عل

جمله را درباره ی فالن شــخص گفتید این است که میترسید...«؛ 
ح مثًال بدشان 

ّ
میخواستم بگویم »میترســید که نیروهای مســل

بیاید«، تا گفتم »میترسید«، ایشان همین جور بالفاصله گفتند 
ق 

َّ
»من از هیچ چیز نمیترســم«. ایشــان منتظر نشــدند که متعل

ترس را بگویم؛ تا گفتم »شــما میترسید«، ایشــان گفتند »من از 
هیچ چیز نمیترســم«. واقعا هم همین جور بود؛ ایشــان از هیچ 

چیز نمیترسید.    ۹۷/۱۲/۲۳                        ۱( سوره یونس، آیه 6۲
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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   

ما باید خودمــان را مهیا کنیم بــرای آمدن آن 
حضرت. من نمی توانم اسم رهبر روی ایشان 
بگذارم؛ بزرگتر از این است. نمی توانم بگویم 
که شــخص اول اســت؛ برای اینکــه دومی در 
کار نیســت. ایشــان را نمی توانیــم مــا با هیچ 
تعبیــری تعبیــر کنیــم ااّل همیــن کــه مهــدی 
موعود است. آنی اســت که خدا ذخیره کرده 
اســت برای بشــر. و ما بایــد خودمــان را مهیا 
کنیم برای اینکه اگر موفق شــدیم ان شاءاهلل  
به زیــارت ایشــان، طوری باشــد که روســفید 

باشیم پیش ایشان.   ۱۳۵۹/۰۴/۰۷ 

کالم امام  

باید خودمان را 
مهیای ظهور 

کنیم

عکس نوشت  

اقتصــاد یــک نقطــه ی کلیــدِی تعیین کننــده اســت. 
مهــّم  عامــل  و  قــّوت  نقطــه ی  قــوی،  اقتصــاد 
سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد 
ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه  ســاز نفوذ و ســلطه 
و دخالــت دشــمنان اســت. فقــر و غنــا در ماّدّیــات و 
معنوّیات بشــر، اثــر میگــذارد. اقتصــاد البّتــه هدف 
جامعه ی اســالمی نیســت، اّما وســیله ای اســت که 
بدون آن نمیتــوان به هدفها رســید. تأکید بر تقویت 
 کشــور که مبتنــی  بر تولیــد انبوه و 

ّ
اقتصاد مســتقل

باکیفّیــت، و توزیــع عدالت محور، و مصــرف به اندازه 
و بی اسراف، و مناســبات مدیرّیتی خردمندانه است 

و در ســالهای اخیر از ســوی اینجانــب بارها تکــرار و بر 
آن تأکید شــده، به خاطر همین تأثیر شــگرفی اســت 
که اقتصاد میتواند بــر زندگی امروز و فــردای جامعه 
بگذارد. انقالب اســالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف 
و وابســته و فاســد دوران طاغوت را به ما نشان داد، 
ولی عملکردهای ضعیــف، اقتصاد کشــور را از بیرون 
و درون دچار چالش ســاخته اســت. چالــش بیرونی 
تحریم و وسوســه ها ی دشــمن اســت که در صورت 
اصالح مشــکل درونــی، کم اثــر و حّتی بی اثــر خواهد 
شــد. چالــش درونــی عبــارت از عیــوب ســاختاری و 

ضعفهای مدیرّیتی است.     ۹۷/۱۱/۲۲

اقتصاد هدف نیست، ولی بدون آن نمی توان به اهداف رسید 

حزب ا... این است  
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می بینید که پزشک و پرستار تالش می کنند، ما هم به وظایفمان عمل کنیم
عالج دست خودمان است. می بینید که از پزشک و از پرســتار و از مدیر و ]دیگران[ دائم دارند تالش میکنند. 
ما مردم بایستی به وظایفمان عمل کنیم؛ این فاصله ی اجتماعی، این ماسک ]زدن[، این دستوراتی که داده 

میشود،  کارهای الزمی است که باید انجام بگیرد.      1399/06/31   

اقتصــاد مــا بــا ظرفّیتهــا و قابلّیتهایی کــه در داخل 
دارد، میتوانــد یکــی از شــکوفاترین اقتصادهــای 
منطقه باشــد، و حّتی میتواند یکی از شکوفاترین 
اقتصادهای دنیا باشــد. ما ظرفّیتهای زیادی داریم، 
امکانات فراوانی داریم؛ اســتفاده ی از این امکانات 
هم احتیاج به معجزه ندارد، اینها مسائلی است که 
مســئوالن و مدیران ذی ربط با اهتمام، با احساس 
مســئولّیت و هّمت باال میتواننــد آنها را حــل کنند. 
شــرطش این اســت که یــک مدیرّیــت قــوی وجود 
داشــته باشــد، مدیرّیت ضّد فساد بر کشــور حاکم 
باشــد و یک برنامــه ی جامــع اقتصادی هــم وجود 
داشته باشد؛ اگر باشد، از این ظرفّیتهایی که هست 

میتوان استفاده کرد.   ۱۴۰۰/۱/۱

مدیرّیت قوی و ضد فساد می تواند 
اقتصاد را شکوفا کند

دولت جوان حزب اللهی  

ـــرکت  ـــا ش ـــراد ی ـــی از اف ـــه بعض ـــی ک ـــؤال: هدایای س
ـــه  ـــوروز ب ـــد ن ـــان عی ـــت در زم ـــدان دول ـــه کارمن ـــا ب ه
ـــی  ع

ّ
ـــه توق ـــچ گون ـــد و هی ـــی دهن ـــدی م ـــوان عی عن

در برابـــر پرداخـــت آن ندارنـــد، چـــه حکمـــی دارد؟
جـــواب:  هدیـــه در محیـــط کار و از جانـــب اربـــاب 
رجـــوع، یکـــی از خطرنـــاک تریـــن چیزهـــا اســـت، و هـــر 
ــا و  ــه دنیـ ــه صرفـ ــد، بـ ــاب کنیـ ــتر از آن اجتنـ ــه بیشـ چـ
ــورت،  ــود. فقـــط در یـــک صـ ــد بـ ــما، خواهـ ــرت شـ آخـ
دریافـــت آن جایـــز اســـت و آن، ایـــن اســـت کـــه هدیـــه 
ـــول،  ـــور از قب ـــاع مأم ـــا امتن ـــاد و ب ـــرار زی ـــا اص ـــده، ب دهن
ـــد از  ـــم بع ـــد. آن ه ـــداء کن ـــوی آن را اه ـــه نح ـــره ب باآلخ

ــع قبلـــی. ـ
ّ

ــره و حّتـــی توق ــام کار و بـــدون مذاکـ انجـ

هدیه و عیدی ارباب رجوع به کارمندان

خانه بهترین محیط آسایش جسم و جان است، 
بهترین کانــون رفع خســتگی تــن و روح اســت، 
حقیقی تریــن فضــای صمیمّیــت اســت؛ هیــچ 
صمیمّیتــی در هیــچ محیطی بــه قدر خانــواده 
تصّور نمیشــود و وجود نــدارد. در چنین کانون 
مبارکی محور کیست؟ مادر؛ اصل کیست؟ مادر؛ 
مرکــز دایره کیســت؟ مــادر. این را دســتگاه های 
تبلیغاتی غربی و متأّسفانه بعضی غربزده های 
خود ما سعی میکنند کم رنگ کنند، یا نفهمند، یا 
نشــان ندهند. زنان خانه دار، بزرگ ترین خدمات 
را انجام داده اند. الزم اســت ارزش و ارج خدمات 
زنانی که خانه داری و کدبانویی را ترجیح داده اند، 
فهمیده بشود؛ اگر چه خدمات خارج از خانه هم 
به عهده ی بانوان بــوده و هســت و خواهد بود 
و اشــکالی هم ندارد، اّمــا ایــن مهم ترین بخش 

خدمت زنانه است.    ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

خانواده، مهم ترین بخش
 خدمت زنانه است

خانواده ایرانی  

خاطره ای که اشاره می کنم مخالفتهایی است که با رأی گیری 
وجود داشــت. روشــنفکرهای چــپ و نیمه چــپ و لیبرال و 
التقاطی، اینها که مطبوعات آن روز را توی مشــت داشــتند 
رفته بودند نظر خواســته بودند کــه به نظر شــما آری یا نه 
درســت اســت؟ یا بیائید چندجــور حکومت را مطــرح کنیم 
و رأی بگیریم؟ مقصودشــان هم ایــن بود که مــردم را از آن 
یکپارچگــی خارج کننــد، اگرچــه فرقی هــم نمی کــرد یعنی 
تأثیری هم نداشــت. به خصوص بعداز آنی کــه امام آنجور 
صریــح فرمودند جمهــوری اســالمی نه یــک کلمه کــم، نه 
یک زیاد، لکن آنها کار خودشــان را می کردند به امید این که 
شاید بتوانند شکاف بیندازند این رأی زیاد مردم را کم کنند. 
اوضاعی داشــتیم ما در شــورای انقالب با آن جناح لیبرال و 
به اصطالح ملی گرا که بیشترین خصوصیتشان مخالفت با 
خط اصیل انقالب بود که این شــیوه ای را که بعد هم انجام 
گرفت ایــن شــیوه را ]به آنهــا[ اثبــات کنیم که این شــیوه ی 

درستی است.   ۱۳6۴/۱/۱۰     

خاطره آیت اهلل خامنه ای از 
رفراندوم سال ۵8

روایت تاریخی  

احکام  

۱۲ فروردین: روز جمهوری اسالمی


