
 روایت فتح نام مجموعه های مســتندی بود 
که به کارگردانی ســید مرتضی آوینی درباره ی 
دفاع مقدس و توســط گــروه تلویزیونی جهاد 
ساخته شد و پخش آن به طور مستمر از شبکه 
یک ســیما انجام می گرفت. تا پیش از شهادت 
آوینی، پنج مجموعه از روایت فتح پخش گردید. 

یکی از مسئوالن موسسه روایت فتح در گفتگو با 
khamenei.ir، از دیدار دست اندرکاران این 
مجموعه با حضرت آیت ا... خامنه ای در تابستان 
65 این خاطره را بازگو کرده است: ما از بهار سال 
65 این برنامه را کلید زده بودیم. در تابســتان 
سال 65 بود که از دفتر ریاست جمهوری تماس 
گرفتند که رئیس جمهور می خواهند با اعضای 
گروه دیــدار کنند. گفتیم ما اصاًل درخواســت 
مالقات نداده بودیم که رئیس جمهور پذیرفته 
باشند. دوباره مسئول دفتر ایشــان تکرار کرد 
که خود ایشان شخصاً می خواهند با شما دیدار 
کنند.  در آن جلسه ایشان خیلی از ما قدردانی 
کردنــد. از عجایبی که ایشــان در آن جلســه 
فرمودند و سال ها آوینی از آن یاد می کرد این بود 
که گفتند: »شب های جمعه که جلسه ی سران 
سه قوه است، به اعضای جلسه می گویم که چون 
روایت فتح رأس ســاعت ۹:۳۰ شروع می شود، 
یا جلســه را زودتر برگزار کنیم که با روایت فتح 
تداخل نداشته باشد یا بگذارید که من زودتر از 

جلسه خارج شوم.«  

شما هم عمال امریکایید
 منتها ملتفت نیستید!

اگر بنا باشـد که شـما بـه جـای اینکـه اقتصـاد مردم 
را درسـت کنید، به جـای اینکه این کشـور را بررسـی 
کنید، ببینید کجاهاسـت که مخروبه اسـت و مردم از 
همه چیز سـاقط هسـتند، به جای این اگر بنشـینید 

سـر مسـند و با حـرف و با فحاشـی به هـم، مسـائل را 
غفلـت از آن بکنیـد، ایـن همـان اسـت کـه قدرتهای 
بـزرگ می خواهنـد تـا ایـن مملکـت خرابـه بمانـد و 
صدای مـردم درآید. این همان اسـت. شـما هم عمال 
امریکاییـد، منتها ملتفت نیسـتید! یک عاملـی داریم 
کـه مسـتقیماً از سـفارت امریـکا دسـتور می گیـرد، 
یک عاملی داریـم کـه بـرای او کار می کنـد و خودش 

نمی فهمـد. خـود آدم نمی فهمـد که بـرای کـی دارد 
کار می کنـد. اگـر شـما به مـردم کار نداشـته باشـید، 
به مصالح مردم، به مصالح کشـور کار نداشـته باشـید، 
فقط مشـغول این باشـید که من چطور، شـما چطور، 
مـن چطـورم، شـما چطوریـد، مردم بـا من هسـتند، 
مـردم با شـما هسـتند... ایـن همان اسـت کـه امریکا 
می خواهـد.   امام خمینـی )ره(؛ 20 شـهریور 1359

رهبر فکری و فرمانده انقالبی
در یک مطالعه ی کوتاه، سراســر دوران 1۹ 
ساله امامت امام باقر)علیه السالم( را - از سال 
۹5 تا ســال 114- بدین گونه میتوان خالصه کرد: 
پدرش، امام سجاد)علیه السالم( - در آخرین لحظات 
عمر، او را به پیشــوایی شیعه و جانشــینی خود بر 
می گزیند و این منصــب را بــرای او در حضور دیگر 
فرزندان و وابستگان مسّجل میکند. صندوقی را که به 
زبان روایت، انباشته از دانش یا حاوی سالح رسول اهلل 
است، بدو نشان میدهد و می فرماید: »ای محمد! این 
صندوق را به خانه ات ببر«. سپس خطاب به دیگران 
میگوید: »در ایــن صندوق از درهــم و دینار چیزی 
نیست، بلکه انباشته از علم اســت.«)1( و گویا بدین 
ترتیب و با این زبان، میراث بر رهبری علمی و فکری 
)دانش( و فرماندهــی انقالبی )ســالح پیامبر( را به 
حاضران معرفی میکند. از نخستین لحظات، تالش 
وسیع و پردامنه امام و یاران راستین او در اشاعه دعوت 
هدف دار و زیر و رو کِن تشــیع، َمطلعی تازه می گیرد. 
گســترش دامنه این دعوت چنان است که عالوه بر 
مناطق شیعه نشــین -مانند مدینه و کوفه- مناطق 
جدیدی، به ویژه بخشهایی از کشور اسالمی که از مرکز 
حکومت بنی امیه دور اســت نیز بر قلمرو طرز تفکِر 
شیعی افزوده میشود؛ و خراسان را در این میان میتوان 
بیش از همه نام برد.   کتاب پیشوای صادق، ص 29و30

1(    بحاراالنوار، ج 46، ص 229، ح 3

نشـریه  هـای  ازشـماره  بعضـی  سـالم  
شـمارامطالعه کـرده ام ، مطالـب خیلـی خوبـی را 
گلچیـن میکنید.خداقوتتـان دهد!علـی زمانـه را 
درمیدان توطئـه های معاویـه هاو عمروعـاص ها و 
ابوموسـی ها همچون عمار یاری میکنیـد! خداوند 

متعال  یار و پناهتان  باشد!
ممنون بـه خاطر ایـن تیتر مهـم و اثر گـذار : 

شب و روز نشناسیم!!
بـا سـالم و خـدا قـوت بـه شـما سـربازان 
والیت؛ از نشـریه شما واقعا اسـتفاده میکنم و کمال 
تشـکر را دارم. انصافا مطالب ناب و تحلیلهای بسیار 

عالی را در نشریه خود می آورید.
در یکی دو سـال گذشـته، حضرت آقا بیانات 
بسـیار عمیق و کلیدی و تحلیلـی بیـان فرمودند و 
هرچنـد مـا بارهـا ایـن مهمـات را مـرور کنیـم، تا 
وقتـی درونـی نشـوند، فرامـوش مـی شـوند.برای 
مثال همین جمالت و تاریـخ بیان آنهـا: "در مقابل 
این جهتگیریهای دشمنان-که دشـمنان ما شب و 
روز نمیشناسـند- مـا هـم بایسـتی شـب و روز 
نشناسـیم و همه آماده باشـیم.۹4/6/12... " اگر باز 
تحلیل نشـوند، خـدای ناکـرده  مغفـول می مانند. 
حقـا و انصافا مجاهـدت ایـن روزها همیـن آمادگی 
شـبانه روزی اسـت و مهم تر از آن لبیک بچه حزب 

ا...ی ها به این فراخوان است.
۳887***۹12 : سـالم و خـدا قـوت به همه 
دست اندرکاران و زحمت کشـان نشریه خط حزب 
اهلل.. واقعـا جـای نشـریه شـما بیـن کسـانی کـه 
میخواسـتند از آخرین تحلیـل ها آگاه شـوند خالی 
بـود... لکن هنوز این نشـریه جایـگاه واقعی خـود را 
بیـن حـزب اللهـی هـا نیافتـه اسـت. همـه مطلع 
هسـتید که در بزنگاه های انقـالب و آنجایی که نیاز 
به بصیـرت و تحلیل درسـت وجـود دارد عـده ای با 
تحلیـل هـای غلـط خـود باعـث انحـراف جریـان 
حزب اهلل از مسـیر اصلی میشـوند. کسـانی که با به 
شـهرت رسـیدن خود و مرجع شـدن برای عده ای، 

حزب اهلل را از مسیر اصلی منحرف می کنند... 
گـرو ه "جوانـان حامی والیت هشـت بندی" 
به عشـق رهبر انقـالب امـام خامنـه ای ، از نسـخه 
شماره سـیزده این نشریه در هشـت بندی تشکیل 
شـد و افتخـار می کنـد کـه توانسـته علـی رغـم 
نداشـتن دسـتگاه چاپ ، هر پنج شـنبه نشـریه رو 
چـاپ و در نماز جمعه هشـت بنـدی و یـک پایگاه 
بسـیج توزیع کنـه .ایـن گـروه تـا جایی کـه امکان 
داشـته باشـه به عشـق امام خامنـه ای بـه فعالیت 
خـودش ادامه میـده . حـرف دل : مـا هم مثـل اون 
جانباز وقتـی در ایام فاطمیـه در مورد حـرف رفتن 
رهبر خبردار شـدیم بـه قلبمون فشـار اومـد . بارها 
اشـکمون در اومـد. به رهبـر بگید دیگه هیـچ وقت 

فکر رفتن رو  نکنه ... 
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رهن 
 تعریف: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار 
بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به 

دست آورد.
  آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک 
پرداخت می شود و بدین سبب مقداری از اجاره  بها را 
 کم می کنند، رهن نیست. قرضی است که به مالک 
داده می شــود و اگر این قرض به شرط آن باشد که 
منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی 
کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا 
مغازه اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه 

مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.
  شرایط رهن:

 1. صیغه رهن: هر لفظی که غــرض و مقصود از رهن را 
برســاند و از جانب راهن)گرو گذارنــده( و مرتهن)گرو 
گیرنده( بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری 

که مانند لفظ، غرض فوق را می  رساند نیز کافی است.
 2. قبض و اقباض: در تحقق شــرعی رهن الزم است 
گرویی )رهن( تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل 
دست مرتهن بوده،  راهن به او اذن دهد که در دستش 

به عنوان رهن باقی بماند.

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پیامک:               1۰۰۰1۰28 
   دورنگار:    ۰21-66۹77۳28

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

بعضی از خانواده های طرف عروس می گویند که ما مهریه ی آن قدر باال نمی خواهیم ولی خانواده ی داماد 
برای پز دادن و تفاخر می گویند نه نمی شود! چند میلیون یا فالن قدر. خب اینها همه دوری از اسالم است. 
هیچ کس با مهریه ی باال خوشبخت نشد. این هایی که خیال می کنند اگر مهریه نباشد ازدواج دخترشان 
متزلزل خواهد شد،   این ها اشــتباه می کنند. ازدواج اگر چنان چه با محبت بود،   با وضعیت درست بود، 
بی مهریه هم متزلزل نمی شود. ولی اگر چنان چه بر مبنای خباثت و زرنگی و کالهبرداری و فریب و این 
چیزها بود، مهریه هر چقدر هم که زیاد باشد، مرد بدجنس زورگو، کاری خواهد کرد که بتواند از زیر بار این 

مهریه هم فرار کند.   خطبه ی عقد 75/9/4

 مرد بدجنس زورگو از زیر بار مهریه سنگین هم فرار می کند

ایـرانی خانواده

دیدنی پیشنهاد

کشتن کسی مثل »صّیاد شیرازی« خیلی هنر و توانایی و پیچیدگی تشکیالتی نمیخواهد. آدمی از 
خانه اش بیرون میآید، سوار اتومبیلش میشود و بدون محافظ راه میافتد و میرود. در این میان اگر دو 

نفر آدم، نامردانه و مخفیانه و با فریبگری تصمیم بگیرند او را به قتل برسانند، کار ساده ای است، وااّل اگر 
میخواستند مردانه جلو بیایند، صّیاد شیرازی یک نفری جواب امثال آنها را میداد. 78/1/25

اگر مردانه جلو می آمدند، صیاد یک نفری جوابشان را میداد

مجموعه روایت فتح

شهید صیاد شیرازی در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای
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هشــدارها و تذکرات رهبر انقالب اســالمی برای 
حفظ انقالب اســالمی در چند ماه اخیر خواب را از 
چشم  انسان می رباید. »ما مواجهیم با یک حمله ی 
همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سیاســِی اعالم 
نشده؛ یعنی شما حاال که من دارم میگویم، قاعدتاً 
از من قبول میکنید لکن اّطالع ندارید از آنچه دارد 
اتّفاق می افتد؛ بنده اّطــالع دارم.94/7/13«، »غالباً 
عموم مردم یا حّتی خیلی از خواص مّطلع نمیشوند 
ما مّطلع میشویم. من از روی اّطالع دارم عرض میکنم 
که برنامه ی نفوذ در کشور یک برنامه ی جّدی استکبار 
اســت94/12/20« و »کسانی که در مسائل گوناگون 
دسترسی به اّطالعات دارند، خوب میدانند که چه 
دامی برای کشور گسترده اند یا میخواهند بگسترانند 
برای نفوذ کــردن در حصن و حصــار اراده و فکر و 
تصمیم ملّت ایران، با انحاء مختلِف تدابیر و سیاستها 
و توطئه ها؛ ایــن االن در جریان اســت.94/10/14« 
»دشمنی که شب و روز نمی شناسد برای رسیدن به 
هدفش94/6/12« از روش های مختلفی برای ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی استفاده می کند. »سه ابزار 
اساسی این روزها«ی او »تبلیغ ایران هراسی، تحریم 
و نفوذ اســت.95/1/1« درباره ایران هراسی،  بیانات و 
راه حل ها و اقدامات گوناگونی از ســوی رهبر معظم 
انقالب صورت گرفته اســت)به عنوان نمونه دیدار 
خبرگان اسفند ۹۳ را ببینید( که دو  نامه به جوانان 
غربی در دو ســال اخیر، نمونه های مرتبط با آن به 
حساب می آیند.راه حل تحریم را نیز باید در اقتصاد 
درونزا و مقاومتی جستجو کرد. صحبت درباره این دو، 
مجالی دیگر می طلبد ولی نفوذ که »خیلی مسئله ی 
عجیب و خیلی مســئله ی مهّمی است.« موضوع 
محوری این یادداشت است. پروژه نفوذ که سومین 
ابزار اساسی دشمن اســت درواقع یک »جنگ نرِم 
پیچیده برنامه ریزی شده، گســترده و همه جانبه 
نظاِم سلطه با جمهوری اسالمی است که مهم ترین 

هدفش تغییر باورهای مردم است. 94/7/14« 
   وظیفه چیست؟ 

وقتی دشــمن به دنبــال تغییر باور اســت؛ یعنی 
می خواهــد نظام معرفتی مــردم را برهــم بزند تا 
عقب نشــینی از اصول به راحتی صورت بگیرد. اگر 
دشــمن در عملیات نفوذ موفق شــود، نتیجه اش 
شاکله ای از نظام جمهوری اسالمی است که در آن 
روح انقالب اســالمی و اصول انقــالب دیگر وجود 
نخواهد داشــت. »هدف اصلی از ایــن جنگ نرِم 
فکرشده و حساب شده، استحاله ی جمهوری اسالمی 
ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر 
آن اســت.94/7/14«  رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
اســفندماه  اعضای مجلس خبرگان به ده راه نفوذ 
دشمن اشــاره کردند و حدود دو هفته پیش بود که  
در حرم رضوی نیز از یکی از سیاست های امریکا در 
چارچوب »پروژه نفوذ« پرده برداشــتند. »در این 
مقطع زمانی، سیاستهای آمریکا اقتضا میکند که یک 
تفکری تزریق بشود در میان ملّت ما... که وانمود کنند 
ملّت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد و چاره ای ندارد 
جز اینکه یکی از این دو راه را انتخاب کند. آن دوراهی 
عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیایند، یا باید 

3 به طور دائم فشارهای آمریکا 
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توصیه های رهبر انقالب
 به جامعه مومن و انقالبی برای استفاده
 از ماه های رجب، شعبان و رمضان؛

مردم بیایند در وسط 
میدان اقتصادی

شما هم عمال امریکایید
 منتها ملتفت نیستید!

مطالبه رهبر انقالب از مردم و دولت: هشدار امام خمینی)ره( به برخی از مسئوالن:

فصل پنجم سال
 تاریخی را تحت تأثیر خود قرار داد

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
  شهید بزرگوار
 بنت الهدی صدر

دفن پیکر در قبرستان وادی السالم شهر نجفتاریخ شهادت 19 فروردین 1359 شهادت زیر شکنجه عمال صدام در حزب بعث

در همین زمان ما، یک زن جواِن شجاِع عالِم متفّکِر هنرمندی به نام خانم »بنت الهدی« - خواهر شهید صدر - توانست 
تاریخی را تحت تأثیر خود قرار دهد، توانست در عراِق مظلوم نقش ایفا کند؛ البته به شهادت هم رسید. عظمت زنی مثل 
بنت الهدی، از هیچیک از مردان شجاع و بزرگ کمتر نیست. حرکت او، حرکتی زنانه بود؛ حرکت آن مردان، حرکتی 
مردانه اســت؛ اما هر دو حرکت، حرکت تکاملی و حاکی از عظمت شخصیت و درخشــش جوهر و ذات انسان است. 

این گونه زنهایی را باید تربیت کرد و پرورش داد. 76/7/30«. 
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این قطع رابطـه، ناشـی از رفتار امریکاسـت.  عزیزان  ت تاریخی
روای

من! سیاسـت دولت امریکا از سـالهای 1۳2۰ به بعد 
- تقریبـا سـالهای بیسـت ویک و بیسـت ودو - وارد 
کشـور ما شـد؛ بتدریج آمدنـد و نفـوذ پیـدا کردند و 
یواش یـواش جـای انگلیسـیها را گرفتنـد. در طول 
این تقریبا بیسـت وهفت هشـت سـالی که امریکاییها در این 
کشـور حضور قدرتمندانه داشـتند، همه ی اهانتهـا و بدیها و 
سـتمگریهایی که یـک دولت مسـتکبر بـا یک ملـت مظلوم 
می توانـد انجـام دهـد، انجـام دادنـد؛ منابـع را بردنـد، رژیـم 
مسـتبد پهلـوی را تقویـت کردنـد، بـه مسـووالن مـا اهانت 
کردنـد، بـه مـردم اهانـت کردنـد، کاپیتوالسـیون را آوردند، 
حکومتهای ملی را سـرنگون کردند و خیلی جنایـات که واقعا 
اگر کسـی بخواهـد جنایـات امریـکا را در طول مـدت تقریبا 
بیست وهفت، هشت سـال قبل از انقالب بنویسـد، یقینا یک 
کتاب قطـور خواهـد شـد. انقالب پیـروز شـد. وقتـی انقالب 

پیـروز شـد، یکـی از کارهایی کـه مـردم کردنـد، همـان اول 
روزهـای بیسـت ویک و بیسـت ودو بهمن بـه سـفارت امریکا 
رفتند و امریکاییهـا را گرفتند... امام دسـتور دادند کـه اینها را 
آزاد کردنـد و بـه سفارتشـان رفتند... بعـد از پیـروزی انقالب، 
رابطه ی مـا با امریـکا، از طرف ما قطع نشـد. یعنی ملـت ایران 
در حـال اقتـدار، مظلومیتهـای گذشـته ی خـودش را ندیده 
گرفـت و دولـت امریـکا را عفـو کـرد. دیگـر از این بزرگـواری 
باالتـر؟!... امریکاییها از همـان روزهای اول، شـروع به توطئه و 
بدی کردند؛ دشـمنان جمهوری اسـالمی را دیدند و آنها را به 
کارهایـی وادار کردنـد؛ مقدمـات کودتایـی را فراهـم آوردند؛ 
یعنـی از گذشـته درس نگرفتند! نتیجـه ی قهری ایـن کارها 
هم این بود که دانشـجویان مسـلمان پیرو خط امـام ریختند 
سـفارت را تصـرف کردنـد و اعضـای سـفارت را گـروگان 
گرفتند. این حرکـت، در واقع مجازاتی نسـبت بـه امریکاییها 

بود.     76/10/26  

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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توصیه های رهبر انقالب به جامعه مومن و انقالبی برای استفاده از ماه های رجب، شعبان و رمضان؛

# اقتصاد_دانش بنیان  |   ستون کار در اقتصاد مقاومتی
»اگر پیشــرفت علمی را ما دنبال کردیم، آن وقت اقتصاد دانش پایه -که ســرمایه گذاری اش اندک اســت ]اّما[ فرآورده و  کـلــیـد  واژه

محصولش بسیار زیاد است- در اختیار ما قرار خواهد گرفت. 94/12/20« »یکی از پایه های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
دانش بنیان است؛ اساس کار در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان اســت؛ ]زیرا[ اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا است، 
اقتصادی است که در داخل پایه های مستحکمی دارد که تکانه های بین المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا درنمیبرد؛ این 
اقتصاد مقاومتی ]است [، اقتصاد مقاوم. یکی از اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان؛ اقتصادی 
که مّتکی باشد به علم، این خیلی مهم است. خب، به نظر ما نخبه های جوان میتوانند در اقتصاد دانش بنیان که درواقع ستون اصلی 

اقتصاد مقاومتی است، نقش ایفا کنند. 94/7/22«.  

فصل پنجم سال

 گام به گام تا معراج
»ماه رجب یک فرصت تقّرب به ارزش های الهی و تقّرب به ذات 
مقّدس پروردگار و فرصت خودسازی است. اینها همه فرصتند؛ 
هر فرصتی هم نعمت است و هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس 
است. ماه رجب از این نعمت ها اســت. بعد هم ماه شعبان است 
لین و اهل  که آن هم نعمت دیگری اســت و این دو ماه از نظر ُکمَّ
توحید و اهل معنا مقّدمه ی ماه رمضانند؛ و ماه رمضان ماه عروج 

است، ماه رفتن به معراج است. )94/2/6(
 شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام!

»ماه های رجب و شعبان، ماه های آماده شدن دل انسان برای ماه 
رمضان است. )80/8/2( شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام . 
انسان باید این شستشــو را در ماه رجب و شعبان بکند تا بتواند 
در ماه رمضان بر سِر سفره ی الهی وارد شود و از آن سفره متنّعم 

گردد و فیض ببرد. )80/7/4(
 فرصت اتصال دل به نور پروردگار

»این روزها را قدر بدانید. در هر ســاعتی از این ســاعات، یک 
انسان اگر هوشــمند و زرنگ و آگاه باشد، می تواند چیزی را به 
دست بیاورد که در مقابل آن، همه ی نعمت های دنیا پوچ است؛ 
یعنی می تواند رضــا و لطف و عنایت و توجه الهی را به دســت 
آورد. این ســه ماه را قدر بدانید. در این ســه ماه، فرصت برای 
وصل کردن و منور نمودن دل ها به لطف و نور پروردگار، بیش 

از همیشه است. 69/11/19«
 دعاهای معجزه گون!

»جوانــان عزیز! از خداونــد بخواهید، دل هــای باصفای خود 
را متوّجه خدا کنید و با او حرف بزنید. این مناجات شــعبانّیه، 
این دعاهای ماه رجب و ماه شــعبان، ایــن مضامین عالی، این 
معارف رقیق و نورانی با الفاظ زیبا و معجزه گون، وسیله ای برای 

دعاکردن ماست. 80/8/2«
 توصیه به دعا و استغفار در ماه رجب بی جهت نیست

»دعا همیشه خوب است، اما این دعا را برای روزهای ماه رجب، 
یا برای ایام خاصی از ماه رجب به ما توصیه کرده اند؛ پیداســت 
خصوصیتی در این ماه هست، خصوصیتی در این ایام هست؛ از 

این خصوصیات باید استفاده کرد. 89/4/7«
 هدیه بزرگ الهی برای هدایت و معنویت

»دعاهایی که در این ماه وارد شده، درس های تربیت است. اگر در 
معانی این دعاها تدبّر کنیم، بزرگترین هدیه های معنوی الهی را 

در اینها خواهیم یافت. 77/7/29«
 رجب، ماه صفا دادن به دل

»رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشــیدن به جان است؛ 
دعای ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، نماز ماه رجب، همه وسیله یی 

اســت برای این که ما بتوانیم دل و جان خــود را صفا و طراوتی 
ببخشیم. 84/5/28«

   اعتکاف، یکی از رویش های انقالب است
»پدیده ی اعتکاف یکی از رویش های انقالبی است. ما اول انقالب 
این چیزها را نداشــتیم. زمان جوانی ما وقتی ایام ماه رجب فرا 
میرسید، در مسجد امام قم -آن هم فقط قم؛ در مشهد من اصاًل 
اعتکاف ندیده بودم- شاید پنجاه نفر، صد نفر فقط طلبه اعتکاف 
می کردند. این پدیده ی عمومی؛ این  که ده ها هزار نفر در مراسم 
اعتکاف شــرکت کنند، آن هم اغلب جوان، جــزو رویش های 
انقالب است. من یک وقت عرض کردم که انقالب ما ریزش دارد، 
اما رویش هم دارد؛ رویش ها بر ریزش ها غلبه دارند. پس خوشا به 

حالتان معتکفین عزیز! 84/5/28«
اعتکاف، یکی از برکات انقالب است

»واقعاً چقدر منظره ی زیبا و معّطری اســت که جمع کثیری از 
جوانهای ما برخالف ســیره ی متعارف جوان های دنیا که غرق 
در شهوات و تمایالت نفسانی هســتند، روزها و شبهائی را روزه 
بگیرند؛ بروند در یک مسجدی بنشینند، اعتکاف کنند؛ شب و 
روزشان را ذکر و فکر و شــنیدن معارف الهی و شنیدن احکام و 
مذاکره ی علم حقیقی - که علم توحید اســت - قرار دهند؛ این 

خیلی چیز مهمی است. اینها از برکت انقالب است. 92/2/25«
 تحّول اساسی تحّول معنوی است نه صرفاً سیاسی!

»در نظام اســالمی، آن تحّولی که به وجود می آید، صرفاً تحّول 
سیاسی نیست. فرق اساسی نظام الهی با نظام های دیگر، همین 
است. در نظام الهی، انسان ها تحّول معنوی پیدا می کنند. انسان 
ماّدی، انسان معنوی و الهی می شود و آرزوهای ماّدی به آرزوهای 

واالی انسانی و خدایی تبدیل می گردد. 77/7/29«
 موفقیت و حل مشکالت، در پرتو تقویت رابطه ملت با 

خدا
»قاعده و پایه اساسی این کار آن است که امروز در نظام اسالمی 
ما، مردم رابطه قلبی و معنوی خودشان را با خدا قوی تر کنند و 
با خدا انس بیشتری بگیرند و این فرصت ماه رجب و فرصت های 
متبّرک، فرصت های مغتنمی اســت. تا امــروز هم ملت ایران 
هر توفیقی پیدا کرده اســت، به برکت تکیه به معنویات آن را 
به دست آورده اســت. این معنویت را باید روزبه روز زیاد کرد. 
77/7/29« »برکات ماه رجب منحصر به این والدت ها نیست؛ 
توصیه می کنم خودم را و شما را که از برکات ماه رجب استفاده 
کنیم با تقویت پیوند و ارتباط قلبی با خدای متعال. اگر آحاد ما 
رابطه ی خودمان را با خدا تقویت کنیم، بســیاری از معضالت، 
مشــکالت، نابســامانی ها، ناهنجاری ها به خودِی خود مرتفع 

خواهد شد. »94/2/9«

  روایت سیدحسن نصراهلل از پیش بینی
 رهبر انقالب  درباره آینده حزب ا... لبنان

سید حسن نصر اهلل: آیت اهلل خامنه ای هفته اول جنگ 
۳۳روزه در پیامی به من گفتند که این جنگ شــبیه 
جنگ احزاب است و بدانید که شما بر اساس آیه قرآن 
در این جنگ پیروز شــده و بلکه پس از جنگ به یک 
قدرت منطقه ای تبدیل می شوید.|  خبرگزاری صداوسیما|

  اوباما: استفاده از مزایای رفع تحریم ها
 به رفتار مقامات تهران ربط دارد

اوباما در یک نشســت خبری در واشنگتن خطاب به 
ایران: اقتصاد امنیت می خواهد نه آزمایش موشــک 
و دادن ســالح به حــزب اهلل. ایران اکنــون به خاطر 
توافق هسته ای می تواند از مزایای برداشتن تحریم ها 
استفاده کند اما این به رفتار مقام های تهران ربط دارد. 
وی افزود: در هفته های اخیر ایران آزمایش موشــکی 
داشت، این کارها باعث نگرانی اقتصادی می شود، آیا 
ایران می خواهد این پیام را بدهد؟ این در حالی است 
که وزیر امورخارجه این کشــور در مصاحبه با شبکه 
ام.اس.ان.بی.ســی گفته اســت: ایران تا به امروز به 
تعهدات خود طبق توافق هسته ای پایبند بوده است. 
جان کری نیز مانند اوباما تصریح کرد: ایران میبایست 
تصمیمات روشــنی درباره نقشــی که قرار است در 
منطقه و جهان داشته باشد، اتخاذ کند. این در حالی 
است که رسانه سلطنتی انگلســتان بی.بی.سی می 
گوید: در حال حاضــر بانک های امریکایی حق ندارند 
با ایران معامله داشته باشــند، بانک های خارجی نیز 
در عمل نمی توانند بــه دالر با ایران معامله کنند، زیرا 
دالر آن ها باید از سیســتم مالی امریکا عبور کند. این 
ممنوعیت فشــار قابل  توجهی بر ارتباط مالی ایران و 

فارس، کیهان، تسنیم| سایر کشورها وارد آورده است.     | 

  رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: باید در 
تحریم های ضد ایران سرسخت تر باشیم

رئیس کنگره آمریکا در مصاحبه با تایمز اســرائیل: 
ما بایــد در سیاســت مان در قبــال ایــران، موضع 
سرسختانه تری اتخاذ کنیم. رایان در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا »حمایت از اسرائیل به موضوع حزبی 
تبدیل شــده« و اینکه فقط جمهوریخواهان حامی 
پیوندهای قوی آمریکا و اســرائیل هســتند، گفت: 
من موضوع را اینگونه نمی بینــم و فکر نمی کنم که 
این موضوع مشکلی باشــد. اگر شما به کنگره بیایید 
می بینید که حمایت فراحزبی از اسرائیل بسیار قوی 

است.  |  فارس|

  رسانه آمریکایی:  سیاستمداران غربی در 
مقایسه با همتایان ایرانی خود، کامال نابالغند

هافینگتون پســت: آمریکا  فکر می کرد با برداشتن 
تحریم ها، سران جمهوری اســالمی رفتار بهتری  
خواهند داشت اما سیاســتمداران غربی در مقایسه 
با همتایان ایرانی خود، کامال نابالغ بنظر می رســند 
چرا که اگر آیت اهلل خامنه ای اجازه نداده بود؛ روحانی 
نمی توانست مذاکرات را ادامه بدهد و توافق هسته ای 
هم حاصل نمی شــد. این درحالی است که پیش از 
روی کار آمدن روحانی هــم نظام ایران، خود را برای 

یک توافق هسته ای آماده کرده بود. |  جام|

اعتقاد و توجه به نقش عوامل معنوی در موفقیت های یک مّلت در کنار عوامل مادی، از خطوط مورد تأکید دائمی رهبر معظم انقالب اسالمی است. 
دعا، مناجات، استغفار، تضّرع، توّسل، تقّرب به ذات پروردگار و تالش برای خودسازی کلید گشایش درهای رحمت الهی به روی جامعه است. لذا 
استفاده هر چه بیشتر از فرصت سه ماه پر برکت رجب و شعبان و رمضان به مثابه پنجمین فصل از سال -که گویی خداوند رحمان این فصل مجازی پر 

برکت و معنویت را در کنار فصول دیگر سال قرار داده- توصیه همیشگی حضرت آیت اهلل خامنه ای به جامعه مومن و انقالبی است. 

این روزها را قدر بدانید. 

در هر ساعتی از این 

ساعات، یک انسان اگر 

هوشمند و زرنگ و آگاه 

باشد، می تواند چیزی 

را به دست بیاورد که 

در مقابل آن، همه ی 

نعمت های دنیا پوچ 

است؛ یعنی می تواند 

رضا و لطف و عنایت و 

توجه الهی را به دست 

آورد. این سه ماه را 

قدر بدانید. در این 

سه ماه، فرصت برای 

وصل کردن و منور 

منودن دل ها به لطف 

و نور پروردگار، بیش از 

همیشه است

هفته اخبار

 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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باید در »صنعت هسته ای« پیشرفت کنیم
]مسئولین[ بدانند دستاورد کنونی هسته ای ما چیز  ش و پاسخ

پرس

باارزشی است؛ این را بدانند؛ به چشم کم ارزش و چیز 
ســبک به آن نگاه نکنند؛ چیز با ارزشــی است، یک 
ضرورت است. اینکه بعضی از روشنفکرنماها قلم بردارند 
و قلم بزنند که »آقا ما صنعت هســته ای را میخواهیم 
چه کار کنیم« این فریب است؛ این شبیه همان حرفی است که 
زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیسها آمده بودند 
میخواستند نفت را ببرند، اینجا دولتمرد قاجاری میگفت ما این 
ماده ی بدبوی عفن را میخواهیم چه کار کنیم، بگذارید بردارند 
ببرند! این شبیه آن است. صنعت هسته ای برای یک کشور یک 
ضرورت اســت؛ هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته ای که 

بسیار مهم اســت، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین، و هم 
برای بســیاری از نیازهای دیگر در زمینه ی کشــاورزی و غیر 
کشاورزی. صنعت هسته ای در دنیا، یک صنعت پیشرفته است، 
یک صنعت مهم است؛ این را هم بچه های ما خودشان به دست 
آوردند؛ این انفجــار ظرفیتهای درونی و اســتعدادهای درونی 
بچه های ما بود... غنی سازی و آنچه در زمینه ی هسته ای تا امروز 
پیش آمده است، یک دستاورد بسیار مهم است؛ این چیز کمی 
نیست. و این گامهای ابتدائی ما در این صنعت است. باید در این 
صنعت کار بشــود، حرکت بشود، پیشرفت بشــود... دستاورد 
هسته ای، بسیار مهم است و دنبال کردن این صنعت و صنعتی 

کردن کشور، بسیار چیز الزمی است.      94/1/20    

مجموعه های خودجوش 
فرهنگی را توسعه دهید

ت بنده بـه مسـائل فرهنگـی اهّمیـت بسـیار زیادی 
حزب ا... این اس

میدهم و آنچه امـروز میخواهم عـرض بکنم، همان 
مطلبـی اسـت که بـه نظرم سـال گذشـته یا سـال 
قبلـش در همین جلسـه ی اّول سـال عـرض کردم 
که ایـن مجموعه هـای خودجـوش مردمی کـه کار 
فرهنگـی میکننـد -کـه االن در سرتاسـر کشـور هـزاران 
مجموعـه ی خودجوش مردمی هسـت کـه دارند خودشـان 
کار میکننـد، خودشـان فکـر میکننـد، خودشـان تـالش 
میکنند و کار فرهنگی میکننـد- روزبه روز باید توسـعه پیدا 
کنند... اینها میتوانند کار کنند و دارنـد کار میکنند؛ کارهای 
فرهنگـی باارزشـی دارد انجام میگیـرد. در همـه ی زمینه ها 
جوانان انقالبـی ما میتوانند تـالش کنند، کار کننـد. جوانان 
عزیز! کشـور مال شـما اسـت، فردا مال شما اسـت، امروز هم 
مال شـما اسـت؛ بدانید شـما اگر در میدان باشـید، شما اگر 
با ایمان بـه خدا و تـوکل به خدا حرکت کنید، شـما اگـر باور 
بـه خـود داشـته باشـید، آمریـکا و بزرگ تـر از آمریـکا هیچ 

غلطی نمیتوانند بکنند.      95/1/1  

هفته سخن

بعد از پیروزی انقالب، 

رابطه ی ما با امریکا، 

از طرف ما قطع نشد. 

یعنی ملت ایران در حال 

اقتدار، مظلومیتهای 

گذشته ی خودش را 

ندیده گرفت و دولت 

امریکا را عفو کرد. 

دیگر از این بزرگواری 

باالتر؟!...

روایت رهبر انقالب از تاریخچه دشمنی آمریکا با ملت ایران:

اگر در میدان باشید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند:

20 فروردین روز ملی فناوری هسته ای:

بزرگواری ملت ایران  از این باالتر؟!
1  و مشکالت ناشــی از آن را تحّمل کنند... و کنار 
آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی 
است که انسان بر آنها پای میفشرد.95/1/1« یا اینکه آن ها 
تالش می کنند ذهنیت مردم ایران را نســبت به خاندان 
پهلوی تغییر دهند تا آن »گذشته زشت و پلید و سیاه به 
گذشته ای درخشــان و زیبا تغییر یابد. آنها می خواهند 
با تغییر باور به گذشته، نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع 
انقالب اسالمی برای از بین بردن آن گذشته، وجود نداشته 
است.94/7/14« در پروژه نفوذ، »تغییر انگیزه ها، شعارها، 
معارف انقالبی و اهداف بزرگ 94/7/14« در دســتور کار 
است. مقابله با تالش دشمن برای انحراف اذهان، احتیاج 
دارد به روشنگری. »در این زمینه روشنگری الزم است؛ 
روشــنگرِی بدون اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق 
معّین کردن، اّما روشــنگری اذهان مــردم؛ چیز الزمی 
است. ببینید، یکی از آن چیزهایی که قرآن کریم خطاب 
به مخالفین ]میگوید[ و بر آنها ایراد میگیرد این است: لَِم 
تَلِبسوَن الَحقَّ بِالباِطِل َو تَکُتموَن الَحقَّ َو اَنُتم تَعلَمون؛ یکی 
از ایرادهای بزرگ این است که شما باطل را با حق مخلوط 
میکنید، مشتِبه میکنید؛ »لبس« یعنی اشتباه، »تَلِبسوَن« 
 ، ]یعنی [ مشتِبه میکنید حق را با باطل، َو تکُتموَن الَحقَّ
حق را کتمان میکنید. حقیقــت را باید بیان کرد که این 
وظیفه ی ما است.94/10/14« به همین دلیل است که وقتی 
اصول امام، آرمان ها و افتخارات انقالب و اسالم ناب مورد 
خدشه یا تحریف واقع می شود؛ رهبر انقالب اسالمی به 
دفاع از آن ها بر می آیند و آن ها را مدلل و مستدل برای ملت 
بازگو می کنند. چه آنجا که اسالم رحمانی در مقابل اسالم 
ناب قرار می گیرد، چه آنجا که کربال درس مذاکره می شود، 
چه آنجا که معیشت و اقتصاد در گرو کنارگذاشتن اصول 
انقالب می شود یا داستان برجام دو و سه مطرح می شود 
و چه آنجا که واکنش غلطی به مانور موشــکی سپاه داده 

می شود و...
   هدف روشنگری چیست؟

پروژه نفوذ یکی از شــقوق مهم جنگ نرم امروز اســت. 
دو ویژگی مهم این جنــگ : اوال »جامعه ی هدف، دچار 
خواب آلودگی و عدم احســاس حمله اســت. ۹4/7/14« 
و ثانیا دشمن از واســطه ها برای نفوذ استفاده می کند. 
 »گاهی نفوذی، نفوذی اســت، خودش هــم نمیداند!

 امام )( فرمودند گاهی حرف دشــمن با چند واسطه 
از دهان مردمان موّجه شنیده میشود. امام هوشیار بود، 
امام مجّرب بود. دشمن یک چیزی میگوید، یک چیزی 
میخواهد، این را با وسایل گوناگونی، با چند واسطه کاری 
میکند که از زبان فالن آدم موّجه که نه پولی از دشــمن 
گرفته، نه تعّهدی به دشمن داده، بیرون بیاید.94/12/5« 
هدف روشنگری این است که جامعه را هوشیار کند و پرده 
از راز نفوذ و  واسطه های آن بیندازد. همین است که وقتی 
در دیدار مداحان رهبر انقالب اسالمی برای افکار عمومی 
روشــنگری کردند و برای جامعه اصل بدیهی ضرورت 
وجود توان نظامی برای هر کشــوری را یادآوری کردند 
و با بازخوانی ماجرای اف-14  در ابتدای انقالب و شروع 
جنگ ، تاریخ را یادآور شــدند، مواضع اصالح شــد و در 
عوض صدای مخالفت با موشک از قلب امریکا شنیده شد 
و اوباما و کری علیه آن اظهار نظر کردند و از" روح توافق" 
یاد کردند. وقتی در مقابل خط نفوذ، روشنگری محکم و 
مستدل  صورت گیرد و آن خط شکسته  شود، نظام سلطه 
مجبور می شود از پشت پرده بیرون  بیاید. و این است راز 
صراحت و تأکید این روزهای رهبر انقالب بر تبیین اصول 
انقالب و امام و جلوگیری از تحریف و  تعرض به این اصول.  
و مگرنه اینکه نفوذ و برنامه دشــمن برای تغییر سیرت 

جمهوری اسالمی از همین مسیر شیطانی می گذرد.

صنعت هسته ای در دنیا، 

یک صنعت پیرشفته 

است، یک صنعت 

مهم است؛ این را هم 

بچه های ما خودشان به 

دست آوردند.

مردم بیایند
 در وسط میدان اقتصادی

تجربه به ما نشـان میدهد، بیانـات و معارف اسـالمی  مطاللبه  رهبری

هـم تأکیـد میکند کـه هرجـا مـردم می آیند دسـت 
خدا هـم هسـت. یَـُد اهللِ َمـَع الَجماَعـه؛ هرجـا مردم 
هسـتند، عنایت الهی و کمک الهی و پشـتیبانی الهی 
هـم هسـت؛ نشـانه و نمونـه ی آن، دفاع هشت سـاله، 
نمونـه ی آن خـود انقـالب، و نمونـه ی آن گـذر از گردنه هـای 
دشـوار این ۳5 سـال، چون مردم در میدان بودنـد، کارها پیش 
رفته؛ مـا در زمینه ی اقتصـادی به این کمتـر بها دادیـم... مردم 
با امکاناتشـان باید بیایند در وسـط میـدان اقتصـادی؛ فعاالن، 
کارآفرینـان، مبتکـران، صاحبـان مهـارت، صاحبان سـرمایه، 
نیروهـای متراکم و بی پایانـی که در این کشـور وجـود دارد، که 
واقعاً ایـن نیروها هـم بی شـمارند... این قـدر عناصر آمـاده ی به 
کار، یا دارای مهـارت، یـا دارای ابتکار، یـا دارای دانش، یـا دارای 
سـرمایه در کشـور هسـتند کـه اینهـا تشـنه ی کارنـد؛ دولت 
بایسـتی برای حضور اینها زمینه سـازی کند، اینها را راهنمایی 
کند که کجاها میتوانند توان خودشـان را به کار ببندنـد، از آنها 

حمایت بکند؛ مسئولیت عمده ی دولت این است.     95/1/1  

هرجا مردم می آیند دست خدا هم هست؛


