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همه باید برای چنین 
اجتماعی جهاد کنند

حضرت سجاد به یزید
 راه توبه را یاد داد

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی     |     هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال پنجـم، شـماره 254     |     هفتـه چهـارم شـهریور 99     |     

دشمن طمع بسته بود كه شايد ما ارتش نداشته باشيم يا داشته باشيم و متعلق به اين انقالب نباشد. اميدوار بود كه ارتش همچنان دنبال تصورات 
و تفكرات ضداسالمى يا غيراسالمى و ناسيوناليستى خشک باشد، اما ديد كه ارتش ما مسلمان است... آن سرهنگ فداكارى، سرهنگ وطن پور شهيد 
كه پريروز در سانحه ى هوايى در هنگام مبارزه ى با دشمن هليكوپترش سقوط كرد و شهيد شد، يک فردى از همين ارتش است كه فداكارانه خودش 
مى رود. خلبان ها در آن جا بسيارند كه آماده اند بروند. اين افسر ورزيده ى كاركشــته كه خود فرمانده  يگان هوانيروز در اهواز است داوطلبانه خودش 

مى رود، مى خواهد برود و مى رود و مى خواهد شهيد بشود و شهيد هم مى شود. اينها مال ارتش است.   59/7/11

مزار: بهشت زهرای تهرانتاریخ شهادت: 59/7/9

خلبان هایی که آماده شهادتند               |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید سرلشکر خلبان منصور وطن پور

مقاومت یعنی زندگی
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در این خط حزب اهلل جلو بروید

حزب اهلل این است     |       4  

عالج مشکالت کشور
دولت جوان حزب اللهی است
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نهایت اخالص و وفای شهریار

حضور حضرت آیت اهلل خامنــه ای در جبهه هــا در دوران 
دفاع مقدس را می توان به دو برهه ی هشت ماه آغازین 
جنگ و روزهای پایانِی جنگ، ایام پذیرش قطعنامه 598 
تقسیم کرد. در هشت ماه ابتدای جنگ ایشان به عنوان 
نماینــده ی امــام و ســخنگوی شــورای عالــی دفــاع در 
جبهه ها حضور یافته و عالوه بر اجرایی نمودن منویات 

امام راحــل، گزارش هــای دقیقی را به محضــر بنیان گذار 
کبیر انقــالب ارائــه می نمودند. ایــن دوره بــا مجروحیت 
حاصل از تــرور و انتخاب بــه عنوان رئیس جمهــور پایان 
می پذیرد. نشــریه ی خط حزب اهلل به مناســبت هفته ی 
دفــاع مقــدس برخــی رویدادهــای ده روز آغــاز جنــگ و 

نقش آفرینی رهبر انقالب در این ایام را مرور کرده است.

ده روز اول

هفته دفاع مقدس گرامی باد

حضور آیت اهلل خامنه ای در جبهه ها در روزهای آغازین دفاع مقدس

مروری بر سرفصل های اصلی اقدامات حضرت آیت اهلل خامنه ای در ده روز آغازین دفاع مقدس

خاطرات رهبری    |     4  



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

سخن ايــن روزها جريــان تحريــف تــالش مى كند تــا برخى 
مفاهيم كليدِی انقالب اسالمى از جمله مقاومت را از هفتـه

معنای صحيح خود منحرف و حتــى به عكس خود 
تبديل كند. ملت ايران اما در فرهنــگ دفاع مقدس 
نتيجه مقاومــت و ايســتادگى را در متن زندگى خود به شــيرينى 

تجربه كرده است.
مقاومت و امنیت

»يــک روزی بــود كــه ايــن كشــور -هميــن تهــران كــه شــما حاال 
بحمداهلل با خيال راحت و با امنّیــت ]در آن[ رفت وآمد مى كنيد- 
زير موشــک های صّدام بــود؛ خيلى از شــماها شــايد آن وقت در 
دنيا نبوديــد. ما هيــچ وســيله ی دفــاع نداشــتيم، ]درحالى كه[ 
همه به صّدام كمــک مى كردند؛ آمريكا برای همين موشــک ها و 
برای ابزارهای دفاعى و حّتى برای نقشه ی ميدان جنگ به صّدام 
كمک مى كــرد؛ ماهواره هايــش و ديگــران كمک مى كردنــد... ما 
دست خالى بوديم، وسيله ای نداشتيم؛ ]لذا[ به فكر افتاديم كه 
بايد خب وسيله ی دفاعى درست كنيم. شــروع كرديم؛ از صفر در 
واقع شــروع كرديم. من اگر بگويم به شما و تصوير كنم -كه حاال 
متأّسفانه وقت نيســت- كه اّولين چيزی كه ما توانستيم پرتاب 
كنيم كه ُبردش هم حدود بيســت كيلومتر بود چــه بود، ممكن 
است خنده تان بگيرد! ]وســيله ای[ مثل يک ناو دان درست كرده 
بودند كه ما مثًال فــرض كنيد بتوانيم موشــک آرپى جــى را با يک 
شكلى از روی اين ناو دان پرتاب كنيم، كه مثًال حدود پانزده كيلومتر 
يا بيست كيلومتر هم برود؛ اين جوری شروع شد. بعد توانستيم 
توانايى ها را بيشتر كنيم. وقتى توانايى هايمان زياد شد و دشمن 
ديد كه ما مى توانيم مقابله به مثل كنيم، ]موشــک باران تهران[ 

ف شد؛ اين تجربه ی ما است.« 96/7/26 
ّ

متوق
دفاع مقدس، مبدأ حرکت به سمت قله ها

»همــه ی جنــگ، داخــل جبهه هــا نيســت. بســياری از مســائل 
جنــگ، داخــل خانه هاســت؛ در راههاســت؛ داخل دلهاســت؛ در 
مجموعه های تصميم گيری است؛ در مجامع بين المللى است.« 
79/7/6 زندگى ملت ها، در بحرانى ترين شرايط هميشه در جريان 
است و هنر ملت ايران هم همين است كه نه تنها شرايط زندگى را 
در طول تاريخ با چالش ها و فرازونشیب ها تطبيق داده بلكه از دل 
همان حوادث مبدأ حركت ها و زندگى ها را ساخته است. مصداق 
بى بديل اين قاعده كه "الگويى برای مقاومت ملت های ديگر هم 
بوده" دوران هشت ســاله ی دفاع مقدس و پيروزی ملت ايران در 
يک جنگ نابرابر است. جنگى كه حركت ملت ايران به سمت قله ها 
در حوزه های مختلف از آن شــروع شــد و بســياری از كاســتى ها و 
عقب ماندگى ها با اســتفاده از فرهنگ برخاســته از همان دوران 
جبران مى شود. جاری شــدن زندگى در رگ شهرهای بزرگ كشور 
درشــرايطى كه بمباران، وضعيت شــهرها را در هالــه ای از ترس و 
نااميدی فروبــرده بود، يــک نمونه از هــزاران در گنجينــه ی دفاع 

مقدس است:
مقاومت و سازندگی

»در دوران جنــگ تحميلــى، يكــى از مشــكالت مــا، از كار افتادن 
دســتگاه های ما، بمباران شــدن مراكز گوناگون ما، تهيدســت 
ماندن نيروهای ما از وسايل الزم ـ مثل وسايل حمل و نقل و اين 
چيزها ـ بود. يــک عّده افراد صنعتگــر، ماهر، مجــّرب، راه افتادند 
از تهــران و شهرســتان ها ـ كه بنــده در اوايل جنگ خودم شــاهد 
بودم، اينهــا را مى ديدم؛ اخيرًا هم بحمــداهلل توفيق پيدا كرديم، 
يک جماعتى از اينها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حاال ســّنى از آنها 
گذشته، اّما همان انگيزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل 
ميدان های جنگ، در صفوف مقّدم، بعضى هايشان هم شهيد 
شدند؛ تعميرات كردند، ساخت وســاز كردند، ساخت وسازهای 
صنعتى؛ اين پل های عجيب وغريبى كه در جنگ به درد نيروهای 
ح ما خورد، امكانات فــراوان، خــودرو، جاّده، امثــال اينها، 

ّ
مســل

به وســيله ی همين نيروهای مجّرب و ماهر به وجــود آمد؛ امروز 
هم هستند. 93/1/1 قبل از انقالب جزو حرف هايى كه ما هميشه 
مى زديم، اين بود كه ما گندم را از آمريكا مى خريم و ســيلوی ما را 
هم شوروی ها مى سازند. بنده اوايل انقالب به منطقه ی جنوب 
رفتــم و ديدم بچه های جهاد ســازندگى و مهندســان شــما يك 
ســيلوی با ظرفيت كم ســاخته اند. به نظرم همان جا به سجده 
افتادم؛ چون سيلو، سازه ی دشواری است؛ خيلى آسان نيست. 
وقتى انسان به ظاهر آن نگاه مى كند، چيز ساده يى به نظر مى آيد؛ 
اما ســازه ی پيچيده ای اســت. ما ايــن چيز پيچيده را توانســتيم 
درســت كنيم. امروز ما يكى از سيلوسازهای معتبر بين المللى با 
ظرفيت های باال هستيم؛ برای خيلى جاهای ديگر هم ساخته ايم. 
بنابراين قهر و ناهمدلى و كج تابِى دنيای غرب با ما، به ضرر ما تمام 
نشد.83/12/2  زمان جنگ هم من يادم است كه عّده ای از همين 
مسيحيان ارمنى آمدند اهواز؛ من در فرودگاه ديدم يک جماعتى 
نشسته اند، گفتم اينها چه كسانى هستند؟ گفتند اينها ارامنه اند، 
دارنــد مى آيند جبهه بــرای كارهای صنعتــى - ارامنــه در كارهای 
طند - و برای كمک و 

ّ
صنعتى و فّنى و ماشين و اين چيزها مســل

خدمت. آمدند؛ مرحوم چمران اينها را به كار گرفت. مبالغى اينها 
زحمت كشــيدند، خدمت كردند، كار كردند و كســانى هم شهيد 

شدند.  93/11/6
مقاومت و اقتصاد

»آن مجموعه ای كه برای ايجاد اشتغال در كشور كار مى كند، بايد 
مثل اتاق جنِگ دوران دفاع مقّدس كه شــب و روز نمى شناخت، 
كار كند. در دوران جنگ و دفاع مقّدس برای آن مجموعه هايى كه 
مشغول طّراحى جنگ بودند، شــب و روز، تعطيل و غير تعطيل، 
اّوِل هفته و آخِر هفته معنا نداشــت؛ مرّتب مشــغول كار بودند. 
امروز بايد برای ايجاد اشــتغال به همان نحو تالش شود. جوان 
ما بايد بتواند از نيرويش، برای اداره زندگى خود و پيشرفت كشور 
به معنای حقيقى استفاده كند؛ كشــور هم اين ظرفيت را دارد.« 

  81/1/9
» ]در زمينــه ی اقتصــاد[ بــا حركت عادی نمى شــود پيــش رفت؛ 
باحركــت عــادی و احيانــا خوابآلوده و بيحساســیت نمى شــود 
كارهای بــزرگ را انجــام داد؛ يک همــت جهادی الزم اســت، تحرک 
جهادی و مديريت جهادی برای اين كارها الزم است. بايد حركتى كه 
مى شود، هم علمى باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، 

و هم مجاهدانه باشد.« 90/12/20 
مقاومت یعنی زندگی

»جنگ حقيقتا آينه ی تمام نمای ظرفيت های ملت ايــران بود... 
دوران دفاع مقدس برای ملت ما ظرفيت و موقعيتى بود كه اين 
ملت بتواند اعماق جوهره ی خودش را در ابعاد مختلف نشــان 
دهد، و نشان داد... اين ملت اگر اين توانايى ها را در خودش ببیند 
و وجود اين ظرفيت ها را در خودش احساس كند، در ادامه ی اين 
راه و در حركت عظيمى كــه در پيش دارد، هيچ مانعى نمى تواند 
جلــوی او را بگيرد.« 84/6/31 به قول سيدحســن نصــراهلل، رهبر 
مقاومــت لبنــان: "فرهنــگ مقاومت، فرهنــگ زندگى اســت نه 
فرهنگ مــرگ. مقاومت يعنى ســاختن زندگى برای يــک ملت با 
شهادت كم ترين تعداد ممكن از افراد. اگر مقاومت نباشد همه 
گرفتار مرگ مى شــوند. اصل اين تفكيک ميان فرهنگ شهادت 
و فرهنگ زندگى پذيرفتنى نيست. فرهنگ شــهادت و مقاومت 

همان فرهنگ زندگى است." 98/4/21
»ما ايستاده ايم؛ ايســتادن اميدوارانه؛ نه ايســتادن نوميدانه. 
بعضى ها ايستاده اند و مى گويند ما تا آخرين قطره ی خونمان 
را هم خواهيــم داد. البته مــا اگر پايش بيفتد، تــا آخرين قطره ی 
خون را ميدهيم؛ اما ميدانيم به آخرين قطره ی خون نمى رسد. 
ما پيش برده ايم و توانســته ايم در جهت هايى كه انقالب برای ما 

ترسيم كرده، به شكل محسوس پيشروی كنيم.« 84/7/24 

مقاومت یعنی زندگی
اطالع نگاشت  سخن هفته  

 قرائت پیام رادیویی 
به مناسبت آغاز جنگ 

بــرای اطــالع عمــوم مــردم از اينكــه بيــن 
ــران و عــراق جنگــى آغــاز شــده، آيــت اهلل  اي
خامنــه ای پيامــى را به عنــوان ســخنگوی 
شــورای عالــى دفــاع از راديــوی سراســری 
انقالبــى  و  مســلمان  »ملــت  خواندنــد: 
ــرادران و خواهــران!... مــا تاكنــون  ــران! ب اي
نخواســته بوديــم حملــه را آغــاز كنيــم، 
امــا ارتــش جمهــورى اســالمى تجــاوز ايــن 
تحمــل  را  نشــانده  دســت  بعثى هــاى 
نمى كنــد و درس تلخــى بــه صــدام خواهــد 
خونســردى  بايــد  مــا  عزيــز  مــردم  داد. 
و متانــت خــود را حفــظ كننــد. هرگونــه 
ــر  ــالب منتش ــد انق ــا ض ــه احيان ــايعه را ك ش
پادگان هــاى  بــه  كننــد؛  نفــى  مى كنــد 
انتظــار  در  و  نشــوند  نزديــک  نظامــى 
همگانــى  مســؤوليت  انجــام  لحظــه ى 
كــه از ســوى رهبــر عظيــم الشــأن محــول 

»59/6/31 باشــند.  خواهــد شــد 

گزارش عملیات در مجلس 
شورای اسالمی 

هوايــى  نيــروی  جنگنــده  فرونــد   ۱۴۰
ــه  ــات هماهنــگ ب ارتــش طــى يــک عملي
نــام »كمــان ۹۹« بــه پــرواز درآمدنــد و 
مراكــز مهمــى در عــراق را بمبــاران كــرده 
آشــيانه  بــه  ســالم  همگــى  تقريبــا  و 
كــه  خامنــه ای  آيــت اهلل  بازگشــتند. 
مجلــس  در  تهــران  مــردم  نمايندگــى 
ــيون  ــت كميس ــالمى و رياس ــورای اس ش
دفــاع را نيــز عهــده دار بودنــد در روز اول 
مهرمــاه گزارشــى كوتــاه از فعاليت هــای 
صحــن  در  را  گذشــته  ســاعت   ۲۴
اين كــه  »بــا  دادنــد.  ارائــه  مجلــس 
نيــروی هوايــى نيــروی پشــتيبانى اســت، 
امــا در برهــه ی مهّمــى از زمــان در آغــاز 
شــد.  مقــّدس  دفــاع  محــور  جنــگ، 
مجلــس  نماينــده ی  وقــت  آن  بنــده 
شــورای اســالمى بــودم؛ بــه مجلــس 
پــرواز  ســورتى های  تعــداد  از  و  رفتــم 
نيــروی هوايــى در جنــگ گــزارش دادم؛ 
نماينــدگان مبهــوت ماندنــد! يــک بــار 
ديگــر نيــروی هوايــى [پــس از حماســه ی 
ــرد؛ آن  ــب ك ــران را متعّج ــن] ديگ ۱۹ بهم
زمــان كــه دســتگاه های - بــه گمــان 
معّطــل  و  افتــاده  كار  از   - بعضيهــا 
مانــده و رو بــه تمــام شــدن را احيــاء كــرد 

82/11/19 همين طــور.«  هــم 
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ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم
اوليــن خطبــه ی نمــاز جمعــه پــس از شــروع جنــگ پــر از 

حماسه و شور و اشتياق به شهادت است:
»شنيدم دستگاه تبليغاتى مزدور عراق پيغام داده است 
كه چرا آنها كه مى گويند، خودشــان به ميــدان نمى آيند و 
شــنيدم اســم مرا آورده اســت. ما ميدان آمدنمان مانند 
ميــدان آمــدن خائــن و كافــری چــون صــدام نيســت؛ ما 
به ســوی ميدان جنــگ پــرواز مى كنيــم. آن روزی كــه امام 
اشــاره كند و اجــازه دهد مــن اول كســى خواهم بــود كه 
به ميــدان خواهم رفــت. ما ميــدان جنگ را سال هاســت 
آزموده ايــم... مــا بــه ميــدان خواهيــم رفــت و اگــر مــِن 
شــخصى، از ميدان برنگردد و در آن جا شــهيد بشود يقينا 
جمِع به ميدان رفته ها از ميدان برنمى گردد مگر آن وقت 
كه پيروز شــده باشــد. خدا راه شكســت را به روی ما بسته 
است... شــما مگر دو راه در مقابل ما بيشــتر مى بينيد؟... 
يكى راه شــهادت كه افتخارش هميشــگى و ثابت و اليزال 
است و ديگری راه پيروزی، پيروزی ظاهری. و هر دو برای ما 

پيروزی است.« 59/7/4

حضور در جبهه ی اهواز پس از کسب اجازه از امام
شــنبه ی پس از برگزاری نماز جمعه آيت اهلل خامنه  ای برای 
عمل به وعده ای كه داده اند عازم جبهه های جنوب كشور 

مى شوند:
»من از امام اجازه گرفتــم كه به جنوب بروم و مــردم را برای 
مقابله بســيج كنم... امام هم به جای اجازه، به من تكليف 
كردند، يعنى گفتند برو... در همان جلســه مرحوم شــهيد 
چمران هم آمــده بود و او ظاهــرا برای اجــازه گرفتن به اين 
معنى نيامده بــود. اما وقتى من اجازه گرفتــم او رو به امام 
كرد و گفت پس اجازه بدهيد من هم بــروم. امام فرمودند 
كه مانعى نــدارد... ما از فــرودگاه مهرآباد بــه اتفاق مرحوم 
چمران و عده ای از دوستان و همراهان ايشان و چند نفری 
با بنده به طــرف اهــواز حركت كرديــم. من اهــواز نرفتم كه 
برگردم و واقعا فكــر مى كردم كه ديگر به تهــران برنخواهم 

گشت.« 60/7/20

همه شدیم عضو ستاد جنگ های نامنظم
اســتقرار شــهيد چمران و آيت اهلل خامنــه ای در اهواز منجر 
به تشكيل »ســتاد جنگ های نامنظم« مى شود كه نقش 
مهمى در ســال های ابتدايى جنگ ايفا مى كنــد. »)مرحوم 
چمــران( در قضاياى قبــل از انقــالب، در فلســطين و مصر 
تمرين ديده بــود. به خالف ما كه هيچ ســابقه نداشــتيم، 
ايشان سابقه ى نظامِى حسابى داشت و از لحاظ جسمانى 
هم، از مــن قوی تــر و كار كشــته تر و زبده تر بود. لــذا، وقتى 
صحبــت شــد كــه »كــى فرمانــده  ايــن عمليــات باشــد؟« 
بى ترديد، همه نظر داديــم كه مرحوم چمــران، فرمانده ى 
اين تشــكيالت شــود. ما هم جزو ابواب جمع آن تشكيالت 

شديم.« 72/6/11

شکار تانک  و پشتیبانی از خرمشهر و آبادان
بچه های شهيد چمران در ستاد جنگ های نامنظم جمع مى شدند و… شب ها با خود مرحوم شهيد چمران به 
قول خودشان به شكار تانک مى رفتند و بنده را هم گاهى با خودشان مى بردند. 84/6/31 تانک های دشمن 
تا »دّب حــردان« آمده بودند و حــدود هفده، هيجده يا پانزده، شــانزده كيلومتر تا اهواز فاصله داشــتند و 
ى، دو نوع 

ّ
خمپاره هايشان تا اهواز مى آمد. خمپاره ی ۱۲۰ يا كمتر از ۱۲۰ هم تا اهواز مى آمد... در آن جا، به طور كل

كار وجود داشت... يک نوع كار، كارهای خوِد اهواز بود. از جمله عمليات و كارهای چريكى و تنظيم گروه های 
كوچک برای كار در صحنه ی عمليات... نوع دوم كار، كارهای مربوط به بيرون اهواز بود. از جمله، پشــتيبانى 
خرمشهر و آبادان و بعد، عمليات شكست حصر آبادان بود كه از »محمدّيه« نزديِک »دارُخِوين« شروع شد. 
همين آقای »رحيم صفوی« ... جزو اّولين كسانى بود كه عمليات شكستن حصر را از چندين ماه قبل شروع 

كرده بودند كه بعد به عمليات »ثامن االئّمه« منجر شد. 72/6/11

گزارش ده روز اول جنگ به مردم
حضرت آيت اهلل خامنــه ای پس از يک هفتــه حضور در جبهه هــای جنوب، بــرای اقامه ی نماز جمعه بــه تهران باز 
مى گردند و در خطبه ها گزارشــى از وضعيت جبهه ها ارائه مى دهند، رويه ای كه تا پيش از سوءقصد و مجروحيت 
ايشان در ششم تير ۱36۰ يعنى تا حدود هشت ماه بعد ادامه مى يابد: »من از نزديك چيزهايى ديده ام كه بايد به 
شما بگويم تا آيت خدا را ببینيد و بدانيد... آنچه امروز با شما در ميان مى گذارم، اّول گزارشى است كوتاه از صحنه ى 
درگيرى عظيم حق و باطل... تاريخ اين فداكاران ما را با همه ى دل خواهد ستود. من مناظرى را ديده ام كه ذكر يك 
يك آنها وقت را مى گيرد، اما مجموعه اى از ايمان، از عشق، از همكارى و برادرى، از آمادگى براى شهادت و جانبازى، 
از شــهامت و مردانگى، هم نســبت به برادران و هم مرّوت و مردانگى نسبت به دشــمنان.« 59/7/11 آنچه در اين 
خطبه ها بيان مى شد در آن شرايط بسيار تعيين كننده بود،هم از جهت روحيه دادن به مردم و تقويت پشت جبهه، 

هم روحيه دادن به رزمندگان،هم تضعيف روحيه ی دشمن وهم بيان مواضع و سياست های نظام برای دنيا.

حضور شبانه روزی در مرکز فرماندهی جنگ 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در 6 روز ابتدای جنگ تحميلى به عنوان نماينده ی امام در شورای عالى دفاع در ستاد مشترک ارتش حضور 

داشتند؛ ايشان بعدها حال و هوای آن روزها را چنين روايت كرده اند: »ديدم كه هر چه خبر مى آيد يأس آور است، هيچ كار هم از دست 
من اين جا بر نمى آيد، زمان بنى صدر بود من البته نماينده ى امام و سخنگوى شوراى عالى دفاع بودم. اما خب هيچ كارى دستمان 

نبود، مى رفتيم توى مركز فرماندهى توى ستاد مشترک آن جا مى نشستيم يک صبح تا ظهر، يک ظهر تا شب، ظهر آن جا مى ماندم، 
گاهى شب ها من در ستاد مشترک مى ماندم خانه نمى آمدم همه اش دوندگى، همه اش تالش، اما قيچى دست ديگرى است 
كه ببرد، كليد دست ديگرى است كه باز كند يا ببندد... مرتب از دزفول، از اهواز... تماس مى گرفتند... ما اين جا توى ستاد مشترک 

مركز فرماندهى مطرح مى كرديم، با بى اعتنائى با لبخند تمسخرآميز بعضى ها مواجه مى شديم.« 67/9/10

31 شهریور تا 5 مهر | آغاز دفاع، عدم حمایت از جبهه ها
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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

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پيامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir        :رايانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ايتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

حضرت سجاد به یزید راه توبه را یاد داد                  
حضرت ســجاد )( از 
قراری كه منقول است 
به يزيد ياد داد كه از چه 
راه توبــه كــن. حضرت 
حضــرت  مى گوينــد: 
زينــب فرمــود، آخــر بــه ايــن!؟ ]امام ســجاد پاســخ 
فرمودند[ اين موفق نمى شــود به توبه. كســى كه 
امام را بكشــد موفق به توبه نمى شــود. اگر موفق 
مى شــد به توبه ی صحيح، قبول مى كــرد خدا لكن 
نمى شود. يعنى قلب جوری مى شود، قلب انسان 
طوری مى شود كه ديگر برای انسان امكان ندارد آن 
قلب را از آن طبعى كه برايش واقع شــده است، از آن 
ظلمتى كه برايش واقع شــده اســت، بتواند نجات 
بدهد. دعا كنيد كه انسان اينطور نشود. خداوند در 
قلب انســان ُمهر نگذارد؛ يک ُمهری كــه ديگر نتواند 

خودش هم هيچ كاری بكند.           57/12/14 

در همــه ی مواقــع حســاس انقــالب، او نقــش 
مؤثــری ايفا كــرد. يــک جنگ هشــت ســاله بر ما 
تحميل شد كه يكى از سخت ترين تجربه های ما 
بعد از انقالب بود. تعداد شــعرهايى كه شهريار 
برای جنگ گفته؛ حضوری كــه او در مراكز مربوط 
به جنگ، مثل كنگره های مربوط به جنگ و شعر 
جنگ پيدا كرده و مدحى كه او از بســيج عمومى 
مردم يا از سپاه يا ارتش كرده، به قدری زياد است 
كه اگر انســان نمى ديد و نمى شــنيد و خودش 
لمس نمى كــرد، به دشــواری مى توانســت آن را 
باور كند. مردی در حدود هشتاد سال سن - بلكه 
بيش از هشتاد سال - در مجامع شعری حضور 
پيدا كند و برای هر مراســمى، شعر يا شعرهايى 
بگويــد! ايــن در حالى بــود كــه از مثــل او، چنين 
توقعى هــم نبود. ايــن، نشــان دهنده ی نهايت 

 71/9/11 اخالص و صفا و بزرگواری آن مرد بود.  

این جوانمردی و مروت،  مایه سربلندی ایران و ایرانی است              
یک نکرده و در همه ی موارد، پس  از حمله ی دشــمن 

ّ
ملت ایران در هیچ معرکه ای حّتــی با آمریکا و صّدام، گلوله ی اّول را شــل

از خود دفاع کرده و البّته ضربت متقابل را محکم فرود آورده اســت. این انقالب از آغاز تا امــروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه 
منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. 
این جوانمردی و مرّوت انقالبــی، این صداقت و صراحــت و اقتدار، این دامنــه ی عمل جهانی و منطقــه ای در کنار مظلومان 

)بیانیه ی گام دوم 97/11/22( جهان، مایه ی سربلندی ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.

بايســتى به نظــرات جوان هــا و مطالبى كــه جوان ها 
فراهم مى كنند، توّجه بشود و گفتمان سازی بشود در 
جامعه. وقتى گفتمان سازی شد، جلب اقبال عمومى 
به مجموعه های جوان و پيشــرو حاصل خواهد شد؛ 
يعنــى اقبال عمومــى به وجــود مى آيــد، آن وقــت اثر 
خودش را در انتخاب مديريت ها و امثــال اين ها به جا 
مى گذارد. من به دولت جــوان و حزب اللهى معتقدم 
و به آن اميــدوارم و البّته دولت جــوان صرفا به معنای 
اين نيست كه بايد يک رئيس دولت جوان، آن هم مثًال 
جوان به معنای 3۲ ســاله داشــته باشــد؛ نــه، دولت 
جوان، ]يعنى[ يک دولت سِر پا و بانشاط و آماده ای كه 
در سنينى باشد كه بتواند تالش كند و كار بكند و خسته 

و از كارافتاده نباشد؛ منظور اين است.  99/2/28 

آن راوی ای كه حوادث روز عاشــورا را نقل كرده مى گويد: 
»فواهلل ما رأيت مكثورا«. مكثور، يعنى كســى كه امواج 
غم و اندوه بر ســرش بريزد؛ بچه اش بميرد، دوستانش 
نابود شــوند، ثروتــش از بيــن بــرود و همه ی امــواج بال 
بــه طرفــش بيايــد. »أربــط جأشــا«.)۱( در ميدان هــای 
گوناگون... انسان به آدم های گوناگونى برخورد مى كند؛ 
كسانى كه دچار غم های گوناگونند. راوی مى گويد هرگز 
نديدم كســى در چنين هنگامه ای با اين همه مصیبت، 
مثل حسين بن على، چهره ای شاد، مصّمم، حاكى از عزم 
و اراده و متوكل به خدا داشته باشد. اين همان عّزت الهى 
است. اين جريان را امام حســين در تاريخ گذاشت و بشر 
فهميد كه بايد بــرای چنان حكومت و جامعــه ای مبارزه 
كند؛ جامعه ای كه در آن پستى و جهالت و اسارت انسان و 
تبعيض نباشد. همه بايد برای چنان اجتماعى جهاد كنند 
 )1       | 79/1/26 كه به وجود بيايد و مى آيد و ممكن است. 

اإلرشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 111.

حزب خــدا مفلح و رســتگار اســت. حزب خــدا غالب و 
پيروز است. هر چه مى توانيد، در اين خِطّ حزب اللهى 
جلو برويد. حزب اهلل، يعنى كســى كه هــم از امكانات 
خــداداد بهتريــن اســتفاده را مى كنــد - از دانــش 
استفاده مى كند، از خرد و انديشه استفاده مى كند، 
از نيروهای انسانى استفاده مى كند، از ابتكار و تجربه 

اســتفاده مى كند، از تجربه هشت ســال دوران دفاع 
مقــدس بيشــترين اســتفاده ها را مى كنــد - و هــم 
ارزش های انســانى و الهى را كه اســالم به او آموخته 
اســت، گرامى مــى دارد و آن را مايه ی پيشــرفت خود 
به حساب مى آورد و به آن تكيه مى كند و با آن سرافراز 

76/7/5 است.   

عالج مشکالت کشور 
دولت جوان حزب اللهی است 

هر چه می توانید در این خط حزب اهلل جلو بروید

حضور آیت اهلل خامنه ای در مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس

کالم امام  

خانواده ایرانی  

خاطرات رهبری  شرح حدیث  

دولت جوان انقالبی  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

نهایت اخالص و وفای شهریار
همه باید برای 

چنین اجتماعی جهاد کنند

زینب کبری قبل از حادثه کربال هم 

یک شخصیت ممتاز است                   
زينب كبری )س(، نقش همسر، نقش مادر و نقش يک 
زن برجســته و ممتاز در خاندان پيغمبر را، در مدينه به 
بهترين وجه ايفاد كرده است. شخصیت آن بزرگوار در 
مدينه - قبل از حادثه ی كربال - يک شخصیت برجسته 
و معروف و ممتــاز بوده اســت... اگر فــرض مى كرديم 
كه حادثــه ی كربال اصــًال نبــود - كه مــا آنچه دربــاره ی 
زينب كبــری )س( مى گوييــم و مى شــنويم مربوط به 
ماجرای كربالست - باز زينب كبری )س( ، يک شخصیت 
برجسته، يک انسان بزرگ و يک زن قابل تبعّيت و پيروی 

74/7/12 محسوب    مى شد.

به مناسبت روز درگذشت و بزرگداشت شهریار:
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