
به رسم آیه ها   |    3

 مسئوالن با صحت عمل 
و توکل بر خدا کار را دنبال کنند

خطبه های انقالب      |     3  

پیشرفت در گرو استقامت است

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 306     |     هفتـه چهـارم شـهریور 1400     |     

مسئوالن سبک زندگی مردمی داشته باشند

دولت جوان حزب اللهی    |     4  

]حرکـــت شـــهدای مدافـــع حـــرم کـــه[ در خـــارج از کشـــور بـــه شـــهادت رســـیدند، شـــبیه حرکـــت آن کســـانی اســـت کـــه بـــا جـــاِن خودشـــان 
ـــرت  ـــر حض ـــر مطّه ـــه قب ـــد ک ـــته بودن ـــت گماش ـــاس هّم ـــای بنی عّب ـــه خلف ـــود ک ـــک روزی ب ـــد. ی ـــظ کنن ـــداهلل را حف ـــرت اباعب ـــر حض ـــتند قب توانس
ـــره را از بیـــن ببرنـــد؛ یـــک عـــّده ای بـــا جـــاِن خودشـــان نگذاشـــتند. اگـــر آنجـــا کســـانی فـــداکاری  ـــه ی قبـــور مطّه اباعبـــداهلل و البـــد بـــه تبـــِع آن، بقّی

نمیکردنـــد، امـــروز شـــوکت و هیمنـــه ی محّبـــت اباعبـــداهلل الحســـین ؟ع؟این جـــور دنیـــا را فـــرا نمیگرفـــت.      ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

مزار: ورامین - گلزار شهدای امامزاده حسین رضا ؟ع؟

شهدای مدافع حرم در امتداد مســیر دفاع از قبر مطهراباعبداهلل حرکت کردند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهید مدافع حرم محمد رضا احمدی

شهید هفته  
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 نگاهی به مأموریت عزت آفرین ناو گروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

مقتدر بر پهنه اطلس

ادامه در صفحه 3

پیام اقتدار! ایـــن را می توان عصاره ی  گزارش
ناوگـــروه ۷5 هفتـه کـــه  دانســـت  حرکتـــی 

جمهـــوری  ارتـــش  دریایـــی  نیـــروی 
اســـامی ایـــران از حـــدود 4 مـــاه قبل 
بـــا  نهایـــت در شـــهریورماه ۱4۰۰  در  و  زد  کلیـــد 
جمهـــوری  ســـرزمینی  آب هـــای  در  پهلوگرفتـــن 
اســـامی ایران در شـــمال تنگه هرمز، به ایســـتگاه 
پایانـــی خـــود رســـید. ایـــن ناوگـــروه متشـــکل از 
ناوبنـــدر مکـــران و ناوچه ســـهند  قدم در   مســـیری 
گذاشـــت کـــه قـــرار بـــود صفحـــه ی جدیـــدی بـــر 

راهبـــردی  و  رزمـــی  فناورانـــه،  توانمندی هـــای 
نیروهـــای مســـلح جمهوری اســـامی اضافـــه کند. 
دریـــادالن نیـــروی دریایی ارتش با خـــروج از منطقه 
مأموریتـــی خود در آب های جنـــوب ایران و از طریق 
غـــرب اقیانـــوس هنـــد، راهـــی منتهی الیـــه جنوب 

قاره آفریقا شدند. 
ایـــن ناوگروه در ادامـــه، وارد پهنه اقیانوس اطلس 
شـــد و پـــس از طی کردن محـــور جنوبی- شـــمالی 
ایـــن اقیانوس، خـــود را به غرب قاره ی اروپا رســـاند 
و بـــا عبـــور از کانـــال مانـــش و از میـــان کشـــورهای 

انگلیـــس، فرانســـه، آلمـــان و هلنـــد خـــود را بـــه 
آب های ســـرزمینی روســـیه در بندر ســـن پترزبورگ 
رســـاند تـــا با پرچـــم به اهتـــزاز درآمده ایـــران در یک 
آییـــن سیاســـی و نظامی مشـــارکت کنـــد. ناوگروه 
در ادامـــه مســـیر برگشـــت را پـــی گرفـــت و بـــا عبور 
مقتدرانـــه از تنگه ی جبل الطـــارق -جایی که نیروی 
دریایی انگلیســـی در حرکتـــی دزدانه نفتکش ایرانی 
را توقیف کـــرده بود- راهی دریای مدیترانه و از آنجا 
هم با عبور از جلوی چشـــم صهیونیست ها روانـــــــه 

کــانــــــال ســـوئـــز  و دریای سرخ 



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

اطالع نگاشت

 ثبت و ضبط جزئیات ثبت و ضبط جزئیات
 حوادث جنگ  حوادث جنگ 

1368/6/3۰  

ثبت خاطرات خانواده شهدا ثبت خاطرات خانواده شهدا 
درباره خلقیات و روحیات شهیددرباره خلقیات و روحیات شهید

13۹۵/۷/۵  

ساخت فیلم برای معرفی ساخت فیلم برای معرفی 
قهرمانان دفاع مقدسقهرمانان دفاع مقدس

13۹۷/۷/۴  

 استفاده از تجارب استفاده از تجارب
  میدان جنگ در ایستادگی  میدان جنگ در ایستادگی

 و تحمل سختی ها و تحمل سختی ها
13۷6/۵/۲۹  

تاش برای تولید ساالنه صد تاش برای تولید ساالنه صد 
عنوان کتاب و ده فیلم به عنوان کتاب و ده فیلم به 

مناسبت هفته دفاع مقدسمناسبت هفته دفاع مقدس
13۷۲/6/۲۹  

 حفظ و بازسازی  حفظ و بازسازی 
یادگارهای جنگ یادگارهای جنگ 
1368/6/3۰  

نوشتن هزاران عنوان کتاب نوشتن هزاران عنوان کتاب 
درباره دفاع مقدسدرباره دفاع مقدس

138۵/۷/۲۹  

زنده نگه داشتن خاطرات زنده نگه داشتن خاطرات 
 روزهای دفاع مقدس روزهای دفاع مقدس

 با قدرت بیشتر با قدرت بیشتر
13۷۷/6/۲۴  

توجه به ساخت فیلم سینمایی توجه به ساخت فیلم سینمایی 
 درباره ابعاد مختلف جنگ درباره ابعاد مختلف جنگ

138۵/3/۲3    

 مراقبت نسبت به عدم مراقبت نسبت به عدم
تحریف تاریخ دفاع مقدستحریف تاریخ دفاع مقدس

13۹۹/6/31  

تبیین سبک زندگی شهدا تبیین سبک زندگی شهدا 
توسط اهل قلم و ذوقتوسط اهل قلم و ذوق

13۹۵/۷/۵  

 ترویج مفاهیم دفاع مقدس ترویج مفاهیم دفاع مقدس
 در دانشگاه ها در دانشگاه ها

13۹۵/1۲/16  

تهیه متنها و رمانهای فاخر برای تهیه متنها و رمانهای فاخر برای 
تولید نمایشنامه، فیلم و تئاترتولید نمایشنامه، فیلم و تئاتر

13۹۹/6/31  

 صدور مفاهیم انقاب  صدور مفاهیم انقاب 
با انتشار کتب دفاع مقدسبا انتشار کتب دفاع مقدس

13۷۰/۴/۲۵  

 تقویت ابعاد فرهنگی  تقویت ابعاد فرهنگی 
و اجتماعی راهیان نورو اجتماعی راهیان نور

13۹6/1۲/1۹  

 انتقال حوادث برجسته  انتقال حوادث برجسته 
 دفاع مقدس از طریق دفاع مقدس از طریق

 کتابهای درسی کتابهای درسی
13۹6/1۲/1۹  

 راه اندازی نهضت ترجمه راه اندازی نهضت ترجمه
 آثار خوب دفاع مقدس آثار خوب دفاع مقدس

13۹۷/۷/۴  

 نوشتن ده ها دیوان شعر نوشتن ده ها دیوان شعر
 از کتابهای دفاع مقدس از کتابهای دفاع مقدس

13۹۹/6/31  

 اهمیت دادن به  اهمیت دادن به 
برگزاری یادواره شهدابرگزاری یادواره شهدا

13۹۹/6/31  

 پرهیز از کارهای تکراری پرهیز از کارهای تکراری
 و ظاهری برای بزرگداشت  و ظاهری برای بزرگداشت 

هفته دفاع مقدسهفته دفاع مقدس
13۷۲/6/۲۹  

توصیه ها و راهکارهای رهبر انقالب برای حفظ و ترویج  ارزش های دفاع مقدس

 گنجینه بی پایــان 
دفــــــاع مقــــدس

ــد: »از  ــدس می فرماین ــاع مق ــای دف ــظ ارزش ه ــاره حف ــه ای درب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
همــه ی نگارنــدگان حــوادث جنــگ درخواســت می کنــم از ثبــت جزئیــات ایــن دوران غفلت 
نکننــد و ایــن گنجینــه ی تمــام نشــدنی را بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگذارنــد.« 136۸/6/3۰ 
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در ایــن اطالع نگاشــت مهم تریــن توصیه هــای 

رهبرانقــالب در زمینــه حفــظ و ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس مــرور میشــود.
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میخواهیـــد عزیـــز باشـــید؟ میخواهیـــد در علـــم و عمـــل 
ــرافراز باشـــند؟  پیشـــرفته باشـــید؟ میخواهیـــد جوانانتـــان سـ
بایـــد  باشـــد؟  روشـــنی  فـــردای  فردایتـــان  میخواهیـــد 
اســـتقامت داشـــته باشـــید. فعـــال، کـــّرار، خســـتگی ناپذیر و 
دنبـــال کننـــده ی اهـــداف خـــود؛ آینـــده ی چنیـــن ملتـــی روشـــن 
ـــا امـــروز  اســـت. ملـــت مـــا خوشـــبختانه ایـــن راه را شـــروع کـــرد و ت
ادامـــه داده؛ منتهـــا ایـــن راه اســـتمرار الزم دارد. جوانهـــای 
عزیـــز مـــن! نوبـــت شماســـت. جوانهـــای قبـــل از شـــما هـــر چـــه 
ـــاندند؛  ـــا رس ـــه این ج ـــا را ب ـــد و م ـــن راه زدن ـــتند، در ای ـــس داش نف
ــم، در میـــدان  ــای ماســـت. در میـــدان علـ ــروز نوبـــت جوانهـ امـ
عمـــل، در میـــدان تقـــوا، در میـــدان سیاســـت، در میـــدان کار 
بـــرای مـــردم و خدمـــت، و در میـــدان شایســـتگیهای گوناگـــون 
وارد شـــوید؛ خودتـــان را بـــه صـــاح و تقـــوا بیاراییـــد و پیـــش 

برویـــد.     ۱۳۸4/۰5/۲۸  

پیشرفت در گرو استقامت است

خطبه های انقالب  

 مسئوالن با صحت عمل
 و توکل بر خدا کار را دنبال کنند

به رسم آیه ها  

ای مؤمنیــن! مواظــب باشــید از امتحان]هــا[، ســربلند بیــرون 
آییــد. راهــش هــم ایــن اســت کــه تقــوا را درخودتــان ذخیــره 
کنیــد. تقــوا یعنــی همیــن کــه مواظــب رفتــار خودتــان باشــید 
کــه خــاف امــر و نهــی خــدا رفتــار نکنیــد. ایــن، معنــای تقواســت. 
یــک وقــت ممکــن اســت ســِر رشــته از دســت انســان خــارج شــود 
ــب  ــما مراق ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه ــر بزن ــم از او س ــی ه و گناه
باشــید و بنــا داشــته باشــید کــه گنــاه نکنیــد. ایــن، آن روحیــه 
تقواســت. ایــْن روحیــه هشــیاری اســت، کــه وقتــی شــما هشــیار 
ــب  ــی مواظ ــتی. وقت ــم هس ــمنت ه ــیار دش ــودی، هش ــودت ب خ
شــیطاِن درون خــودت بــودی، مراقــب شــیطان بیرونــی هــم 

خواهــی بــود.     ۱۳۷۲/۱۱/۲۹ 

تقوا راه سربلندی در امتحان الهی است 

درس اخالق  

گزارش هفته

هــر مســئولی اگــر صّحــت عمــل داشــته باشــد، یــک عــّده 
ســودخواِر مفســِد فاســد قطعــا ضربــه خواهنــد دیــد. آنهــا 
ــار  ــی در اختی ــاّدی امکانات ــب ع ــه حس ــتند و ب ــف نیس ــم ضعی ه
دارنــد؛ مراقــب ضربــات آنهــا باشــید. البتــه همان طــور کــه 
گفتــم، میــدان، میــدان مبــارزه اســت. در میــدان مبــارزه، 
انســان در انتظــار ایــن اســت کــه دشــمن بــه او ضربــه بزنــد 
ــدرت و  ــه ی ق ــد و هم ــوّکل می کن ــدا ت ــه خ ــا ب ــد؛ ام ــه کن و حمل
علــم و هوشــمندی و عقــل خــود را بــه کار می گیــرد و پیــش 
حضــرت  غالبــون)۱(«؛  فاّنکــم  دخلتمــوه  »فــاذا  مــی رود. 
شــوید؛  وارد  برویــد  شــما  گفــت  بنی اســرائیل  بــه  موســی 
همین قــدر کــه وارد شــدید و پشــت بــه میــدان نکردیــد، غلبــه 
بــا شماســت. پــس مهــم ایــن اســت کــه پشــت بــه میــدان 
نکنیــد و میــدان را حفــظ و کار را دنبــال کنیــد؛ خــدای متعــال 

هــم بــه شــما کمــک خواهــد کــرد.       ۱۳۸۲/۹/۱۷ 
1( سوره مائده، آیه 23

شـــد  تا در ادامه بـــا عبور از خلیج عـــدن به دریای 
عمـــان و خلیج همیشـــگی فارس و شـــمال تنگه 
هرمـــز برســـد. اقدامی مقتدرانه و تاریخ ســـاز که 
از ســـوی فرمانـــده معظـــم کل قوا مـــورد تقدیر 
واقـــع شـــد: »بازگشـــت مقتدرانـــه و عزت آفرین 
ناوگـــروه ۷5 نیـــروی دریایـــی ارتـــش جمهـــوری 
اســـامی ایـــران از مأموریـــت خطیـــر دریانوردی 
پهنـــه ی اقیانـــوس اطلس را کـــه بـــرای اولین بار 
در تاریخ دریانوردی کشـــور انجام شـــده اســـت، 

تبریک می گویـــم.« ۱4۰۰/6/۲۰ 
نـــاوگان نیـــروی دریایـــی ارتش با قریـــب 4۰ هزار 
کیلومتـــر دریانوردی حاال قابلیـــت دفاع از منافع 
ملـــی ایـــران و حمایـــت از شـــناورهای نظامـــی 
و غیرنظامـــی در هـــر نقطـــه ای از دنیـــا بـــر پهنـــه 
آب های گرم اقیانوســـی و غیراقیانوســـی را دارد.
عبـــور عزتمندانـــه و البتـــه موفقیت آمیـــز ایـــن 
ناوگـــروه بـــا پرچـــم بـــه اهتـــزاز درآمده ایـــران از 
چنـــد تنگـــه و کانال مهم آبـــی، این پیـــام مهم را 
به بدخواهـــان بین المللی مخابـــره کرد که حاال 
دســـت جمهوری اســـامی برای دفـــاع از منافع 
خـــود در هـــر نقطـــه ای از دنیا بیـــش از هر زمان 
دیگری بلندتر شـــده اســـت. ایـــن توانایی  و پیام 
به حـــدی روشـــن بـــود کـــه هم زمان با رســـیدن 
ناوگـــروه بـــه جنـــوب آفریقا بعضی رســـانه های 
آمریکایـــی مدعـــی شـــده بودنـــد کـــه نظامیان 
ایرانـــی قصـــد عبور از عرض اقیانـــوس اطلس را 
داشـــته تا با رفتن بـــه ونزوئا در آمریکای مرکزی، 
حضور نظامـــی خود در دریـــای کارائیب و حیاط 
خلوت آمریـــکا را هم به برگـــه مأموریت های ُبرد 

بلند نظامـــی خود اضافـــه کنند. 
نکتـــه مهـــم دیگـــر در ایـــن میـــان، رشـــد قدرت 
دفاعـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در منطقه 
دریاســـت.  و  خشـــکی  در  هم زمـــان  به طـــور 
در  ایـــران  منطقـــه ای  قـــدرت  کـــه  درحالـــی 
مجاهدت هـــای  برکـــت  بـــه  اخیـــر  ســـال های 
مدافعـــان بـــدون مـــرز ایرانی، عراقی، ســـوری، 
لبنانـــی، پاکســـتانی، افغانســـتانی و یمنـــی و در 
صـــدر آن هـــا سیدالشـــهدای مدافعـــان حـــرم، 
شـــهید قاســـم ســـلیمانی، جمهوری اسامی را 
ع منطقه روی زمیـــن تبدیل  به قـــدرت بامنـــاز
کرده اســـت و پیشرفت های چشـــمگیر در توان 
موشـــکی و فضایـــی، آوازه  ایـــران را بر ســـر زبان 
تمامـــی مســـتضعفان جهـــان انداخته اســـت، 
حـــاال دریـــادالن نیروی دریایی ارتـــش با یک قدم 
بلنـــد موفقیت آمیـــز، پیـــام مهم اقتـــدار دفاعی 
ایـــران را نه فقـــط در پهنـــه ی آب هـــای منطقـــه، 
بلکـــه آب هـــای آزاد بین المللـــی هـــم بـــه گوش 

بدخواهـــان ملـــت ایران رســـاندند.
نبایـــد از یـــاد بـــرد، کـــه تمـــام ایـــن افتخـــارات و 
پیروزی هـــا بـــه لطـــف الهـــی و برکـــت خلـــوص 
مجاهـــدان راه خـــدا و البتـــه اتکا بـــه توانایی ها و 
دانش بومی حاصل شـــده اســـت. ناوچه سهند 
کـــه در ایـــن مأموریـــت چنـــد ده هـــزار کیلومتری 

ناوبنـــدر مکران را  همراهی میکرد، سال هاســـت 
کـــه بـــا توانایی هـــا و دانـــش فنـــی متخصصـــان 
ایرانـــی دل بـــه دریا می زند و پرچم ســـه رنگ ایران 
را بـــه اهتـــزاز درمی آورد. در ســـوی دیگـــر قضیه، 
ناوبنـــدر مکـــران که حاال یک شـــناور عظیم الجثه 
نظامـــی محســـوب می شـــود، بـــا دانـــش فنی 
کامـــا ایرانی و بومی به قابلیت های پشـــتیبانی، 
آفنـــدی و پدافنـــدی فعلی دســـت یافته اســـت.

مکـــران نمـــود کامـــل اعتمـــاد بـــه توانمندی 
بومی و شـــعار »ما می توانیم« اســـت؛ شناوری 
عظیـــم کـــه بـــا هدایـــت و مدیریـــت و تخصص 
کامـــا بومـــی حـــاال بـــه یـــک نقطـــه ایســـتایی 
مطمئن و مقتـــدر در پهنه ی آب های منطقه ای 
و بین المللـــی تبدیـــل شـــده اســـت و می تواند 
ماه هـــا بـــدون احتیـــاج بـــه هیچ نـــوع خدمات 
بندرگاهـــی، پشـــتیبان مطمئـــن شـــناورهای 
نیروهـــای مســـلح جمهـــوری اســـامی باشـــد 
کـــه در هـــر منطقـــه از دنیـــا مشـــغول اجـــرای 

مأموریت هـــای محولـــه خـــود هســـتند.
افسران، متخصصان و دانشـــمندان حوزه های 
ایـــن  کشـــور  غیرنظامـــی  و  نظامـــی  مختلـــف 
تهـــور و جســـارت را مدیـــون تذکـــر و یـــادآوری 
خمینی کبیـــر� هســـتند کـــه از بهمـــن 5۷ بـــه 
ایرانیـــان گوشـــزد کرد کـــه اتکا به ایمـــان و قدرت 
خداونـــد بـــرای غلبـــه بر مشـــکات کافی اســـت 
به شـــرط آنکـــه دســـت بـــر زانـــوی خـــود بزنیـــم 
و قـــدم در راه بگذاریـــم؛ روحیـــه ای کـــه خـــم بـــه 
جبهـــه بلنـــد مقاومت ایـــران در جنـــگ تحمیلی 
نیاورد و هشـــت ســـال در برابر همـــه قدرت های 

اســـتعماری دنیا ایســـتاد.
حاصـــل  شـــک  بـــدون  امـــروز  دســـتاوردهای 
ســـال ها توجـــه  و برنامه ریـــزی در ایـــن حـــوزه ی 
راهبـــردی اســـت. تأکیـــدات رهبـــر انقـــاب بـــر 
"افزایـــش تـــوان دریایـــی" ۱۳6۹/۹/۲4، "ضـــرورت 
یـــک  بـــه مثابـــه  نیـــروی دریایـــی  بـــه  نگـــرش 
نیـــروی راهبـــردی"۱۳۸۸/۷/۱4، "تأمیـــن امنیـــت 
دریایی"۱۳۹4/۷/۱5، شـــرکت در مانورها، حضور 
در پایگاه هـــای دریایـــی شـــمال و جنوب کشـــور، 
ناوشـــکن  چـــون  دســـتاوردهایی  از  رونمایـــی 
جمـــاران، نمونه هایـــی از این توجه ویژه اســـت. 
حــال  در  و  می بینیــم  اخیــر  ســال های  در  آنچــه 
تبدیــل جمهــوری اســامی ایــران بــه یــک قــدرت 
فرامنطقــه ای اســت از نتایــج ســحِر ایســتادن روی 
شــانه تجربه هایــی گران بهــا از جملــه دفــاع مقــدس، 
انقــاب  بــر  هرچنــد  جنــگ  می شــود.  محســوب 
اســامی و مــردم ایــران تحمیــل  شــد و ناخواســته 
ــات  ــوزه ادبی ــزرگان ح ــی از ب ــر یک ــه تعبی ــا -ب ــود، اّم ب
مقاومــت- ایرانیــان را یــک شــبه بــزرگ کــرد و یــک روزه 
بــه مــردان و زنانــی تبدیــل کــرد تــا شــانه ها و ظرفیــت  
وجودی شــان بــرای مأموریتــی تاریخــی در پهنــه تاریخ 
بشــر، بــزرگ و گســترده شــود؛ مأموریتــی تاریخــی کــه 
قــرار اســت در ادامــه مأموریــت تاریخــی انبیــاء الهــی 
و موحــدان تاریــخ، بانــگ توحیــد را در افق هــای 

دوردســت بــر ســر ابلیس صفتــان فریــاد زنــد.   

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

مردمــی بــودن مقولــه ی گســترده ای اســت و 
جلوه هایــی دارد. یــک جلــوه همیــن رفتــن میان 
مــردم و شــنیدن بی واســطه از مــردم اســت. یک 
جلوه ی دیگر، مسئله ی اّتخاذ سبک زندگی مردمی 
ف بودن در ممشــٰی و منش، دوری 

ّ
اســت؛ بی تکل

کردن از منشــهای اشــرافیگری و از موضــع باال به 
مردم نگاه کردن و مانند اینها؛ این هم یک جلوه ی 
دیگری اســت از مردمی بودن که از این منشــهای 
اشــرافیگری که معمول اســت در دنیــا، و همه ی 
دولتها و مسئولّیتها و مسئولین مبتا هستند به 
این جور نگاه به مــردم، به این جــور روش زندگی، 

باید اجتناب کرد.       ۱4۰۰/۰6/۰6 

دفاع مقدس ما، دوران جنگ هشت ساله ی پر ماجرای این کشور، داستان ایستادگی ملت ایران و ایستادگی 
جوانان ما در مقابل خباثتها و دشمنیهای کفر و اســـتکبار جهانی است. درست است، در مقابل ما به ظاهر یک 
رژیم بعثی بود - صدام بود - و او هم عنصری بود به قدر کافی خبیث، به قدر کافی ضد بشریت و ضد انسانیت، 
اما فقط او نبود؛ آن چیزی که موجب شد این جنگ، هشت سال ادامه پیدا کند، عوامل پشت پرده ی استکبار 

جهانی بودند که او را تشویق میکردند، به او وعده میدادند، امکانات میدادند.     ۱۳۹۸/۷/۸

 مسئوالن سبک زندگی مردمی 
داشته باشند

دفاع مقدس صحنه ایستادگی علیه استکبار جهانی بود

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

ســـؤال: آیا خریـــد یـــا فـــروش وام ازدواج جایز 
است؟

جواب:  پس از دریافـــت وام، خرید و فروش آن 
جایز نیســـت ولی اگر بر اساس مقررات قانونی 
نظام بانکی کشـــور، امتیاز دریافـــت وام، قابل 
واگذاری باشـــد، قبل از دریافت وام، فروش یا 

مصالحه ی امتیاز آن، اشکال ندارد.

خرید و فروش وام

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

ی همه ی اشـــیاء، همه ی 
ّ
این قدرت تأثیری که در شـــعر وجود دارد، مســـئولّیت آور اســـت. به طور کل

اشـــخاص، همه ی پدیده هایی که شأن باالتری دارند، مســـئولّیت باالتری هم دارند. جنابعالی هم اگر 
چنانچه در مجموعه ای از آحاد جامعه ُبرِش بیان و نظر و رأی داشـــته باشـــید، مســـئولّیتتان بیشـــتر 
از آن کســـی اســـت که این ُبرش را ندارد. بنابراین شـــعر به مناســـبت همین قدرت تأثیرگذاری، دارای 
مسئولّیت است، تعّهد دارد، تعّهدی بر دوش شعر هســـت؛ این تعّهد چیست؟ قرار گرفتن در خدمت 

جریان روشنگرِی الهی در طول تاریخ بشر.     ۱۳۸۹/۲/۳۰
انتشار  به مناسبت ۲۷ شهریور،  سالروز درگذشت شهریار و روز شعر و ادب فارسی

در توجـه نداشـتن بـه زرق و بـرق دنیـا مهـم توجـه 
قلبـی اسـت. داشـتن مـال، داشـتن خانـه، اینـش 
مهـم نیسـت. مهـم ایـن اسـت کـه قلـب انسـان 
و  مال انـدوزی  اینکـه  کننـد.  تسـخیر  اینهـا  را 
ثروت انـدوزی مذمـوم اسـت بـرای ایـن اسـت کـه 
دل انسـان را می کشـاند بـه طـرف غیـر خـدا و از 
آن ضیافتهـای خـدا محـروم می کنـد. اولیـای خـدا 
آن چیـزی کـه پیششـان مهـم بـود تهذیـب نفـس 
بـود و دل کنـدن از غیر خـدا و توجـه به خـدا. تمام 
ایـن  از  می شـود  واقـع  عالـم  در  کـه  مفاسـدی 
توجـه بـه خـود اسـت در مقابـل توجـه بـه خـدا. 
تمـام کماالتی کـه بـرای اولیـا و انبیای خـدا حاصل 
شـده اسـت از ایـن دل کنـدن از غیـر و بسـتن بـه 

اوسـت.       ۱۳6۲/۳/۲۱  

اقتصـــاد مـــا بـــا ظرفّیتهـــا و قابلّیتهایـــی که در 
داخـــل دارد، میتوانـــد یکـــی از شـــکوفاترین 
اقتصادهـــای منطقه باشـــد، و حّتـــی میتواند 
یکـــی از شـــکوفاترین اقتصادهای دنیا باشـــد. 
مـــا ظرفّیتهای زیـــادی داریم، امکانـــات فراوانی 
داریم؛ استفاده ی از این امکانات هم احتیاج به 
معجزه ندارد، اینها مسائلی است که مسئوالن 
و مدیـــران ذی ربـــط بـــا اهتمـــام، با احســـاس 
مسئولّیت و هّمت باال میتوانند آنها را حل کنند. 
شرطش این اســـت که یک مدیرّیت قوی وجود 
داشته باشد، مدیرّیت ضّد فساد بر کشور حاکم 
باشد و یک برنامه ی جامع اقتصادی هم وجود 
داشته باشـــد؛ اگر باشـــد، از این ظرفّیتهایی که 

هست میتوان استفاده کرد.       ۱4۰۰/۰۱/۰۱

 انسان 
ّ

میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ واال
به طور طبیعی فرزند را دوســــت میدارد. ببینید چه 
چیزهایی اســــت که موجب میشــــود جامعه ی ما 
دچار میل به کم فرزندی بشود. چرا ترجیح میدهند 
افرادی که فقط یک فرزند داشته باشند؟ چرا ترجیح 
میدهنــــد فقط دو فرزند داشــــته باشــــند؟ چرا زن 
به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ 
اینها را بایستی نگاه کرد و دید عواملش چیست؛ این 
عوامل را پیدا کنید، برای عاج این عوامل بیماری زا 
- که به اعتقاد بنده اینها عوامل بیماری زا اســــت - 
متخّصصیــــن و صاحبان اندیشــــه را بخواهید فکر 

کنند.      ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ 

مسئولیت شعر، خدمت به جریان روشنگری الهی است 

مبادا زرق و برق دنیا
قلب انسان را 

تسخیر کند

  با برنامه جامع اقتصادی 
می توان اقتصاد ایران را شکوفا کرد

اندیشمندان عوامل   کم فرزندی 
خانواده ها را بررسی کنند

شعرخوانی استاد شهریار در دیدار جمعی از شعرای تبریز در جریان سفر آیت اهلل خامنه ای به آذربایجان شرقی در سال 1365
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