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برای»خدا«
آیا انقالب اسالمی ایران همچنان پیشرو  است؟

در مرحلـه اول، انقـاب  سـاختار و کلیشـه 
قبلـی را برهـم می زند. بعـد برای رسـیدن به 
اهدافـش »نظـام انقابـی« تشـکیل می دهد 
و در مرحلـه سـوم و مبتنـی بـرآن نظـام، 
شـروع بـه دولت سـازی و اصـاح سـاختار 
می کنـد. انقاب ها امـا بـرای حیاتشـان باید 
تاش کنند تـا دو عنصـر را در خـود زنده نگه  
دارنـد. عنصـر اول آرمان هـا و اصـول انقـاب 
و عنصـر دوم کارآمـدی و پاسـخ به مسـائل و 
مشـکات جامعـه اسـت. انقـاب اگـر نتواند 
آرمان هایـش را حفـظ و کارآمدیـش را ایجاد 
کنـد؛ افـول می کنـد  و از بیـن مـی رود. مثل 
مثـال  بهتریـن  کـه  منطقـه  انقاب هـای 
آن مصـر بـود. انقابیـون مصـر »ایـن راه را 
نشـناختند... بـرای اینکـه دل مسـتکبرین 
خودشـان  اصـول  از  بیاورنـد  به دسـت  را 
گذشـتند و شـعارهای اساسـی خودشـان را 
فرامـوش کردنـد، ماحظـه میکنیـد کـه به 
چـه روزی افتادنـد؛ دیکتاتـور سـی سـاله ی 
آزاد  زنـدان  از  مصـر  ملّـت  ذلیل کننـده ی 
بشـود و آن کسـانی که بـا رأی مـردم انتخاب 
شـده بودنـد، احتمـال محکومّیـت بـه اعدام 
درباره ی آنان بـرود. 92/6/14« ایـن انقاب در 
همـان مراحـل اول حرکتش سـرکوب و »در 

نطفـه خفـه شـد.« 
یـا مثـا انقـاب بـزرگ و مهـم دیگـری کـه 
در غرب منشـا تحـوالت بسـیار شـد؛ انقاب 
فرانسـه در اواخـر قـرن 18م بـود. " انقـاب 
در فرانسـه جنگـی ایدئولوژیـک و تـازه میان 
مـردم و پادشـاهان بـرای خاتمـه بـه عمـر 
نهادهـای کهـن و تحقـق رویـای نـو در اروپا 
بـود. انقـاب فرانسـه در واقـع انقـاب اروپـا 
بـود." ایـن انقـاب در ابتـدای امـر توانسـت 

سـاختار پادشـاهی حکومت فرانسـه را برهم 
بزنـد و جمهـوری را به جـای آن بنشـاند. امـا 
»بیسـت سـال بعد از انقـاب کبیر فرانسـه... 
چیزی که از فرانسـه ی دوران لوئی شـانزدهم 
تغییر پیـدا کرده، شـخص پادشـاه اسـت! در 
سـال 1809م، پادشـاهی به نـام ناپلئـون بـر 
سـر کار اسـت؛ یـک امپراطـور، تاجگـذاری 
کـرده و بـه معنـای واقعی کلمـه، پادشـاهی 
میکنـد! آرای مـردم و آزادی بـه آن معنایـی 
که انقـاب کبیر فرانسـه برایش تـاش کرد؛ 
در زندگـی و در حکومـت مطلقـه ی ناپلئون، 
یـک ذّره وجـود نـدارد! 77/12/15« انقـاب 
فرانسـه کـه نقطـه برجسـته ای از تاریخ غرب 
جدید اسـت و غـرب بـه آن می بالد؛ بـه دلیل 
دور شـدن انقابیـون از دو مولفـه ی سـازنده 
انقـاب چنیـن وضعـی را در همـان بیسـت 

سـال اول عمـرش تجربـه می کنـد.

  کلیشه ی غرب و شرق  
امـا حـدود دویسـت سـال بعـد و در سـال 
1357 ه.ش مصـادف با 1979م مـردم تحت 
لـوای دیـن اسـام، بـه نـام و بـرای "خـدا" 
انقابـی را به وجـود آوردنـد. ایـن انقـاب از 
زمـان تاسـیس نظامش تـا امـروز 37 بهـار را 
گذرانده اسـت. یعنـی 17سـال بیشـتر از آن 
زمانی کـه انقـاب فرانسـه بـا همـه تاثیرش 
بـر اروپـا عمـر کـرد. انقـاب اسـامی در بدو 
امر و ظهـورش توانسـت سـاختارهای فکری 
و ذهنی ایجـاد شـده در عالـم را برهـم بزند و 
کلیشـه های غالـب بـر جوامـع غرب و شـرق 
را بشـکند. اولیـن کلیشـه ای که ایـن انقاب 
شکسـت ایـن بـود کـه برخـاف تبلیغ هـای 
ایـن دو بلـوک کـه از مـرگ خـدا در جوامـع 

سـخن می گفتند؛ نشـان داد "دیـن" توانایی 
ایجـاد حرکـت اجتماعـی را دارد. دومیـن 
کلیشـه مهمـی را کـه انقـاب شکسـت این 
بـود کـه انقـاب دینـی می توانـد سـاختار 
را  اساسـی  قانـون  آورد.  به وجـود  نظـام  و 
انقابیـون در مجلس خبرگان نوشـتند و مهر 
ابطـال بـر آن حرف هـا زدنـد. با شـکل گیری 
جمهـوری اسـامی حـرف دشـمنان تغییـر 
کـرد. آن ها ایـن بـار می گفتنـد، ایـن نظامی 
کـه انقـاب به وجـود آورده اسـت، زود از بین 
مـی رود و توانایـی حفـظ خـود را  در مقابـل 
بـه راه  تجزیه طلبـی  نـدارد.  تهدیداتـش 
انداختنـد، مردم را تـرور کردند، جنـگ به راه 
انداختند امـا انقـاب مانـد و رو به جلـو رفت. 

  عوامل زنده بودن انقالب
اگـر دو مولفـه آرمـان و کارآمـدی را عوامـل 
زنده بـودن انقاب بدانیم؛ مشـاهده می کنیم 
کـه انقـاب اسـامی ایـران در طـول حیات 
خـود بعـد از نظام سـازی و سـاختاری کـه 
ایجاد کـرد؛ امـروز امنیـت وثبات سیاسـی را 
هـم در این منطقـه پـر از آتش و تنـش برقرار 
کـرده اسـت. در علـم کـه یکـی از پایه هـای 
مهـم پیشـرفت اسـت؛ بـه چنـان حـدی 
می رسـد که حتـی »مرکـز تحقیقاتـی رژیم 
صهیونیسـتی از پیشـرفت علمـی ایـران ابراز 
نگرانی میکنـد.94/8/20«. در حـوزه فرهنگ 
علی رغـم تمـام تاش هایـی کـه دشـمنان 
انقـاب انجـام  داده انـد تـا آرمـان و فرهنـگ 
انقابـی از بین بـرود، امـا تمرکز امـروز آن ها 
بـر روی ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه 
فرهنـگ انقابـی همچنـان زنـده و موثـر 
اسـت. وزیـر خارجـه سـعودی حـدود سـی 
روز پیـش در نیویـورک تایمـز بـه صراحـت 
می نویسـد کـه "جهـان امیـدوار اسـت کـه 
ایـران از یک کشـور سـرکش انقابـی به یک 
عضو محتـرم جامعه جهانـی تغییر کنـد." یا 
اوبامـا در نطـق سـازمان مللـش بـه ایرانی ها 
می گویـد کـه "شـعار مـرگ بـر امریـکا" را 
بایـد کنـار بگذاریـد. حرفـی کـه چنـد روز 

بعدش کـری هـم تکـرار می کنـد و بعـد از او 
هم مـرکل می گویـد که "ایـران، تغییـری در 
مواضع و لحن خـود در قبـال اسـراییل نداده 
و ایـن ناامیـد کننـده اسـت." همیـن بیـان 
دشـمن دلیلـی اسـت بـر اینکـه آرمان هـا  و 
اهـداف انقاب زنده و بـرای آن هـا آزار دهنده 

اسـت.

  انقـالب امـروز  و روزگار فوق العـاده 
س حسـا

امـا بعـد از آنکه انقـاب اسـامی ایـران ثابت 
کـرد کـه می مانـد و ثبـات دارد؛ امـروز بایـد 
کلیشـه و سـاختار دیگـری را هم برهـم بزند. 
کارآمدی و حل مسـئله اقتصـادی چهارمین 
کلیشـه مهمـی اسـت کـه انقـاب اسـامی 
بایـد بـه آن پاسـخ دهـد و سـاختار وابسـته 
و تـک محصولـی اقتصـادی ایـران را کنـار 
گـذارد. به همیـن دلیـل امـروز حل مسـائل 
اقتصـادی و »مقاوم سـازی کشـور در قلمـرو 
اقتصـاد 94/11/19« کـه »یکـی از مهمتریـن 
مسـائل کشـور اسـت« در صـدر اولویت هـا و 

دسـتور کار انقـاب اسـامی اسـت. 
از سـویی دیگـر، امـروز دشـمنان هـم بـه 
آرمان هـا و هـم بـه اقتصـاد حملـه می کننـد 
تـا بیـن مـردم و انقـاب فاصلـه بیندازنـد و 
»دوقطبـِی خطرنـاک بیـن مـردم و نظـام 
طریـق  از  تـا   »94/11/19 بیایـد.  به وجـود 
آن انقـاب را شکسـت دهنـد. انقابـی کـه 
توانسـته بـا عبـور از موانعـش پیش بـرود اما 
»یک دسـتگاه پیگیـر و یک جبهـه ی فراگیر 
علیه انقاب اسـامی مشـغول کارند؛ پول به 
بـازار می آورنـد، سـاح بـه بـازار می آورنـد... 
دائـم دارنـد کار میکننـد؛ علّـت هـم ایـن 
اسـت کـه احسـاس خطـر میکننـد چـون 
فکـر اسـامی از محـدوده ی نظـام جمهوری 
خـارج  خـودش  شـده.  خـارج  اسـامی 
شـده... تفّکـر انقابـی، تفّکـر اسـامی نـاب، 
تفّکـر اسـامی کـه دارای حاکمّیت اسـت.« 
»روزگار، روزگار فوق العـاده حّساسـی اسـت. 

94/10/14« بایـد هوشـیار و آمـاده بـود.  

اگر کسی فکر کند که انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 57 تمام شد یا گمان کند 
انقالب فرانسه با فتح قلعه باستیل در سال 1789م کارش به پایان رسید؛ ماهیت 
انقالب را نشناخته است. در واقع انقالب حادثه دفعی نیست که جرقه ای بزند و پایان یابد. 
»انقالب ]یک موجود[ زنده اســت... ]که[ بتدریج انجام میگیرد.94/11/19« این تدریج در 
حرکت انقالبی را می توان در سه مرحله بررســی کرد و آن وقت دید که آیا آن انقالب افول 

کرده یا روبه جلو پیش می رود؟ 

همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وسیله ی صهیونیستها به شهادت رسید، اینها افتخار میکردند که 
بچه های امامند؛ خودشان را فرزند امام میدانستند. این شهید حاج عماد خودش را فرزند امام میدانست. 
یعنی واقعاً اگر با یک جوان خودمان مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از او نزدیکتر 
است. او هم خودش را به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست؛ چرا؟ چون امام به او 

روح داده بود؛ امام او را زنده کرده بود.     86/11/28 

)(فرزند امام
این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید حاج
 عماد مغنیه
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حزب ا... تریبون

خطِر گریز از اولویت ها
گایه هـای اقتصـادی و توصیه هـای رهبـر انقـاب اسـامی در دیـدار فرماندهـان و 
کارکنـان نیروی هوایـی و پدافنـد هوایی ارتـش، گویای این اسـت که سـریال غفلت 
از مسـأله اصلی هنوز ادامـه دارد. اگر دیـروز و در برهه مذاکـرات، امید برخی به جـای »نقطه های 
امیدبخش حقیقـی«، به »نقطه هـای خیالـی«93/10/17 بود، امـروز نیز توجه به مسـائل مقطعی 
نظیر انتخابات جایگزین مسـائل اساسـی شـده اسـت »که یکی از این مسائل، مسـئله ی اقتصاد 

کشور است«94/11/19. اما چرا اینگونه شده است؟

  1. از آغـاز دور جدیـد مذاکرات هسـته ای کـه به برجام منتهی شـد، حضـرت آیـت ا... خامنه ای 
ضمـن اعام عـدم مخالفـت خـود بـا مذاکـرات و حمایت هـای متعـدد از تیم هسـته ای کشـور، 
بارهـا گوشـزد کردند: »عاج مشـکات کشـور پیمـودن راه اقتصـاد مقاومتی اسـت؛ یعنی تکیه 
بـه درون«92/11/28. البتـه این توصیه »معنایش این نیسـت کـه از امکاناتی که در بیرون هسـت 
اسـتفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشـتباه نشـود. امیدمان را به بیـرون از ظرفّیت داخلی کشـور 
ندوزیـم«92/6/6. امـا از همـان ابتـدای مذاکرات برخـی در داخـل و خـارج کشـور در تبلیغات و 
تریبون هـای خـود تصویـری از مذاکـرات، بازنمایـی کردند که گویی مشـکات اساسـی کشـور 
قرار اسـت از ایـن طریق حل شـود. بـا این نـگاه، مذاکـرات هسـته ای به جای مسـأله اقتصـاد در 
اولویـت قـرار گرفـت. در این فضـا بود کـه رهبر انقـاب گفتنـد: »تا هروقـت میخواهنـد مذاکره 
کننـد! مـن معتقـدم بایـد دل را بـه نقطه هـای امیدبخـش حقیقـی سـپرد، نـه بـه نقطه هـای 

خیالـی«93/10/17
امـا بـا اجرایـی شـدن برجـام انتظـار می رفـت همـه نگاه هـا و ظرفیت هـای کشـور بـه سـمت 
اجرایـی شـدن اقتصـاد مقاومتـی متمرکـز شـود. حضـرت آیـت ا... خامنـه ای در اولیـن دیـدار 
خود با هیـأت دولـت در شـهریور 92 گفتنـد کـه »باید نـگاه کنیـد ببینیـد اولویّتها چیسـت ... 
نمیشـود یک امـوری را معّطـل گذاشـت تـا یـک کار دیگر تمـام بشـود، لکـن آنچه نـگاه اصلی 
را بـه خـودش متوّجـه میکنـد، آن را بایـد پیدا کـرد.« امـا ایـن توصیه رهبـری انقـاب مبنی بر 
اینکه »مسـائل تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشـور را از مسائل مسـتمر و دنباله دار 
و اساسـی غافـل نکنـد«94/11/19 ناظر بر این آسـیب اسـت که هنـوز اقتصـاد تبدیل بـه اولویت 
کشور نشـده اسـت.  موکول شـدن تحقق سیاسـت های اقتصادی و معیشـتی به نتیجه مسائلی 
نظیر مذاکـرات و انتخابات، ثمـره ای جز بـه تعویق افتادن رسـیدگی بـه اقتصاد کشـور و کاهش 
کارآمـدی نخواهـد داشـت. تجربـه نشـان داده که اگـر ضعف هـای اقتصـادی را برطـرف نکنیم، 

دشـمنان ملت ایـران بـاز هـم در را بر  ایـن پاشـنه خواهنـد چرخاند.

 2. مشـکل دیگـری کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، تعریف هـا و تلقی هـای نادرسـت از اقتصاد 
مقاومتی اسـت. امروز بـا نگاهی بـه اخبـار و تحلیل های اقتصـادی، موجـی مشـتاق را می بینیم 
که به دنبـال روابـط و قراردادهای متنـوع اقتصادی و تجـاری با کشـورهای دیگر بـوده و این طور 
وانمـود می کنند که بـا ایـن قراردادهـا می تـوان رونـق اقتصـادی را به وجـود آورد. صـرف نظر از 
ماهیت و محتـوای ایـن روابط اقتصـادی و تجاری کـه تا چه انـدازه به نفـع کشـور و در چارچوب 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی می باشـد، ایـن نکته قابـل تأمل اسـت که آیـا اقتصـاد مقاومتی 
تنهـا برون گرایـی را تجویز کـرده اسـت؟ البتـه اسـتفاده از ظرفیت هـای بیرونـی در جـای خود 
بسـیار پسـندیده اسـت اما آیا تعامـات خارجی سـتون فقـرات اقتصاد مقاومتی اسـت یـا اینکه 
»سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتی تولید داخلی اسـت«؟94/2/10 سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
متکی بر پنـج عامـل دانـش و فنـاوری، عدالت بنیانـی، درون زایـی، برون گرایـی و پویایی اسـت. 
اینکه چرا پس از اجرایی شـدن برجام تنها بـر طبل قراردادها و آمد و شـدهای اقتصـادی کوبیده 
می شـود، جای تعجـب دارد. تعجـب از ایـن جهت کـه با توجـه به تجـارب گذشـته، آیـا مجددا 
به بیـرون دل بسـته ایم؟ »وقتی کـه به امیـد قدرتهـای خارجی نشسـتید تـا آنها بیاینـد اقتصاد 
شـما را رونق بدهند و با زیر بـار آنها رفتـن، اقتصـاد را رونق بدهید، آنهـا به حّد کم قانع نیسـتند. 
وقتی که شـما نـگاه میکنید بـه بیـرون، مواجه میشـوید با یـک مسـئله ای مثل کاهـش قیمت 
نفت؛ ناگهان قدرتهای مسـتکبر بـا همراهی ایادی منطقه ای خودشـان متأّسـفانه بـه این نتیجه 
میرسـند که قیمـت نفـت را به نصـف و گاهـی کمتر از نصـف برسـانند؛ شـما مواجه میشـوید با 
یک چنیـن مشـکلی«94/1/1. در حالی که بـرای مقاوم سـازی اقتصادی کشـور باید »منابـع را به 
سـمت آنجایی هدایت کنیـد که بایـد هدایت کرد؛ یعنی به سـمت تولیـد؛ چه تولید کشـاورزی، 
چـه تولیـد صنعتـی ... ببرند منابـع کشـور را به سـمت تولید، نه به سـمت وابسـتگی بیشـتر، نه 
بـه سـمت واردات«94/11/19. برخـی نیز بـرای تحقق اقتصـاد مقاومتـی می گویند اگـر تعامات 
خـود را با دنیـا افزایـش دهیـم، ریسـک تحریـم را بـرای کشـورهای دیگر بـاال می بریـم. اگرچه 
این موضـوع، قابـل بحـث و تامل اسـت، امـا آیا دشـمنی نظـام سـلطه و آمریکا نسـبت بـه ملت 
ایـران بـا درهم تنیدگی اقتصـادی حل وفصـل می شـود؟ آیا با گسـترش روابـط تجـاری، آمریکا 
در موضوعاتـی مانند ماهیت انقاب اسـامی، فلسـطین، بیداری اسـامی، اهداف منطقـه ای و... 
با مـا هم نظر می شـود و یـا کوتـاه می آید؟ خیـر؛ اینگونـه نیسـت. »وقتی شـما اقتصـاد خودتان 
را در درون مقـاوم کردیـد، دیگـران بـه جـای اینکـه شـما را تحریـم کننـد، می آیند مّنت شـما 
را میکشـند؛ وقتی دیدنـد شـما از فشـار اقتصـادی، از تحریم اقتصـادی خم بـه ابـرو نمی آورید، 
عقب نشـینی نمیکنید، مجبور به قبول شکسـت نمیشـوید، آن وقـت دیگر غلـط میکنند تحریم 

کنند؛ میفهمند کـه کار بی فایـده ای اسـت«94/11/19.

  ختام
باید از یـک جا شـروع کـرد و قطـار اقتصـاد مقاومتـی را بـه حرکـت درآورد. اگر نـگاه و رفتـار ما 
جهـادی و انقابی نباشـد ایـن سیاسـت ها همچنـان در ایسـتگاه اول خواهـد ماند. »دشـمن در 
مـوارد زیـادی از ضعفهای مـا اسـتفاده میکنـد«94/8/12 و »ضعـف در اجرا« یکـی از ایـن موارد 
اسـت. به جـای جابه جایـی اولویت ها بـرای اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی کمر همت 

ببندیـم که مسـائل گـذرا نباید »همـه ی حواسـها را پـرت کنـد«94/11/19.  

شهدا و بازماندگان انقالب
 نشان افتخار بر بازوی ملت

 اکنــون کــه کشــور مــا دهــه فجــر و 
از  را  خــود  آزادی  و  اســتقالل  ســالروز 
ــرد...  ــکاران جشــن می گی ــگال ابَرجنایت چن
ــب ســالروز پیــروزی اســالم و کشــور  اینجان

ــن  ــن و معلولی ــهدا و مجروحی ــوص ش ــرم و خص ــت محت ــه مل ــر را ب ــارک فج ــه مب و ده
و بازمانــدگان و متعلقــان آنــان تبریــک عــرض می کنــم. پیروزیهــا و ســرافرازیها و 

افتخــارات ملــت، مرهــون فــداکاری ایــن عزیــزان و همرزمــان آنــان اســت. 
ــدات  ــخ مجاه ــد. تاری ــن امتن ــت و جبی ــازوی مل ــر ب ــار ب ــداکاران نشــانهای افتخ ــن ف ای

ــد.  ــت می نماین ــی ثب ــر ملکوت ــة ا... در دفات ــط و مالئک ــان را ضب آن
متن پیام امام)( در روز ۲1 بهمن 1360 

در مراسم تجلیل از شهدا و جانبازان انقالب اسالمی در تاالر وحدت تهران

 7250***936: باسام به خط حزب ا... خط جامعه مومن انقابی . آیا این خط نباید به 
حرف امامش گوش دهد و ازکاالی ایرانی اســتفاده کند.چراشمادر شبکه های ایرانی مثل 
لنزور ویا بیسفون کانال یا.... ندارین.اقا در کنار کانال تلگرام این موضوع کاالی ایرانی رادرج 

کنید.حرف رابه عمل تبدیل کنید. کافی از کاشمر
پاسخ:با تشکر، پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

 8895***919:  خدا را شکر که باب شهادت بازاست رهبرم دعاکن بنده گنه کار دراین 
مسیر جان دهم- یونس م

علیرضا: نظر آقا در مورد مدافعان حرم  تکلیف انســانهای ظاهربین را مشخص میکند و از 
طرفی دیگر اطمینان قلبی مجاهدان را   افزایش میدهد.

مصطفی: از شهدای بسیجی در شهرستانها ومناطق مختلف هم مطلب گذاشته شود.

)( عظمت کار زینب کبری

عظمت کار زینب کبری )( را نمیشــود در مقایسه ی با بقّیه ی حوادث بزرگ 
تاریخ سنجید؛ باید آن را در مقایسه ی با خود حادثه ی عاشورا سنجید؛ و انصافاً 
این دو ِعدل یکدیگرند. این بانوی بزرگ اســام بلکه بشــریّت، توانســت در مقابل کوه 
سنگین مصائب، قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد؛ حّتی لرزشی هم در صدای این 
بانوی بزرگ از این همه حادثه پدید نیامد... نگاه او به حوادث با نگاه دیگران فرق دارد؛ ]با[ 
آن همه مصیبت، وقتی دشمن میخواهد او را شماتت کند، میگوید: ما َراَیُت ااِّل َجمیًا؛)1( 
آنچه دیدم زیبا بود؛ شهادت بود، داغ بود، اّما در راه خدا بود، برای حفظ اسام بود، ایجاد 
یک جریانی بود در طول تاریخ تا اّمت اســام بفهمند که چه کار باید بکنند، چگونه باید 
حرکت کنند، چگونه باید بایســتند. این کاِر بزرِگ حماسه ی زینبی است؛ این عّزِت ولّی 
خدا اســت. زینب کبری از اولیاءا... است؛ عّزت او عّزت اسام اســت؛ اسام را عزیز کرد، 
قرآن را عزیز کرد. ما البّته آن بلندپروازی و هّمت را نداریم که بخواهیم بگوییم رفتار این 
بانوی بزرگ الگوی ما اســت؛ ما کوچک تر از این حرفها هستیم؛ اّما باید به هرحال حرکت 
ما در جهت حرکت زینبی باشــد؛ باید هّمت ما، عّزت اســام و عّزت جامعه ی اسامی و 

عّزت انسان باشد. 92/8/29
1( لهوف، ص 160.

حدیث شـرح

صدقه
 شــرایط صحت صدقه: 1. قصد قربت  /  2. لفظ یا هر عملی که داللت بر تملیک مجانی 

مال به طرف مقابل می کند.  /  3. تحویل دادن مال به طرف مقابل

  احکام صدقه : 1. بعد از تحویل صدقه به فقیر یا وکیل فقیر، برگشــتن و انصراف از آن 
شرعاً ممکن نیست. 2. واسطه شدن برای رساندن صدقه به دیگری مستحب است. 3. آنچه 
به فقیر صدقه داده  ایم کراهت شــدید دارد که با یکی از عقود )مثل بیع، مصالحه( به ملک 
خود درآوردیم؛ یعنی همان را مثًا از فقیر بخریم. ۴. رّد ســائل مکروه است؛ اگرچه گمان 
داشته باشیم بی  نیاز اســت. لذا مقداری اگر چه اندک، به او بدهیم. 5. درخواست صدقه و 

کمک بدون احتیاج، کراهت زیادی دارد. بلکه در صورت احتیاج نیز مکروه است.

آموزشی احکـام

مرد را به مقاومت در میدان های زندگی تشویق کنید
زن ضرورتهای مرد را درک کند، فشار اخاقی روی او وارد نیاورد، کاری نکند که او در 
امر زندگی مستأصل شــود و خدای نکرده به راههای نادرست متوّسل بشود. او را به 
ایســتادگی و مقاومت در میدانهای زندگی تشــویق کند و تحریص نماید. اگر چنانچه کار او 
مستلزم این است که یک مقداری به وضع خانوادگی مثًا رسیدگی کافی نداشته باشد، این را به 
ُرخ او نکشد، اینها مهم است. اینها وظیفه هایی است از طرف زن، از طرف مرد هم وظیفه است که 

ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به حال او غافل نباشد.  75/2/10

ایـرانی خانواده

هیچ بخشی از دنیای قدرتمند نمی ماند که با ما مخالف نشود
»تمام قدرتهاي عالم ]پس از پیروزي انقاب[ علیه جمهوری اسامی متحد شدند. چرا؟

 بخاطر اصول ما.  اصول ما آن چنان اصولی است که وقتی ما پایبند به او بشویم هیچ بخشی از دنیای قدرتمند نمی ماند 
که با ما مخالف نشود و انقاب علیرغم این همه در طول این ده سال صد درصد اصول خودش را حفظ کرد و یک قدم از 

اصولمان ما عقب ننشستیم. «
سخنرانی حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم یادبود پیروزی انقالب اسالمی

 گاردین: باور به تغییر ایران ساده لوحانه و کوته بینانه است
روزنامه گاردین: باور به ایجاد هرگونه تغییر در نقش ایران در عرصه بین المللی ساده لوحانه و 
کوته بینانه است/ایران به هیچ طریق در رفتارش میانه رو نشده است/هنوز جشن گرفتن تغییر 

در ایران زود است. |       فارس|

   توصیف یک مقام واتیکانی از نامه  آیت ا... خامنه ای به جوانان غرب
اسقف آتا، رئیس سازمان زیارت و گردشگری واتیکان:بدلیل آنکه نامه آیت ا... خامنه ای]به 
جوانان اروپا و آمریکا[را خوانده ام،در ایران هستم/میخواهم همه مؤمنان مسیحی جهان را 
متوجه کشوری کنم که چهره ای صلح جو و خیرخواهانه دارد/این نامه را از طریق واتیکان 

به تمام دانشگاه ها و سازمانهای جوانان مسیحی ایتالیا فرستادیم.     |       ایسنا|

  تقویت جامعه مدنی و اعطای بورسیه، راهکار آمریکا برای تغییر ایران
اندیشــکده رند: باید در درازمدت بر روی دموکراســی در ایران تمرکز گــردد. آمریکا، باید 
سیاســت هایی را به کار گیرد که منجر به خلق یک جامعه مدنی قدرت مندتر در ایران شود. 
اتفاقا، باید از این پس شرایط تحصیل در آمریکا برای دانشجویان ایرانی تسهیل شود تا نسبت 
به آمریکا و ارزش های این کشــور دید مثبت تری پیدا کنند. باید برنامه هایی برای تبادالت 

فرهنگی، مذهبی و ورزشی بین آمریکا و ایران طراحی شود.  |       مشرق|

  فارن افرز: آمریکا مانع انتقال فناوری های نظامی چین به ایران شود
»فارن افرز« ارگان شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی از وضعیت منطقه غرب آسیا، از 
آمریکا خواســت مانع انتقال فناوری های نظامی، مثل موشک های بالستیک و سامانه های 

دریایی و هوایی چین به ایران شود. |       مشرق |

  جانشین فرمانده سپاه: با سعودی ها اتمام حجت کرده ایم
سردار سامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی درباره ادعای رژیم آل سعود 
برای اعزام نیروی زمینی به ســوریه، تأکید کرد: ما با سیاســتمداران سعودی اتمام حجت 

کرده ایم؛ آن ها می دانند در صورت دخالت اتفاقات ناگواری خواهد افتاد.    |       تسنیم |

  کاخ سفید در حال تقدیم پیروزی به بشار اسد است
تحلیلگـر اندیشـکده انگلیسـی »بنیـاد بین المللـی مطالعـات اسـتراتژیک« در فارین پالسـی 
نوشـت: کاخ سـفید در حـال تقدیـم پیـروزی بـه بشـار اسـد، روسـیه و ایـران اسـت. ترکیه و 
عربسـتان سـعودی کـه اصلی تریـن حامیـان شورشـیان هسـتند، اکنـون در حـال از دسـت 
دادن گزینه هایشـان هسـتند. دیگـر شـاید انتقـال تسـلیحات هم نتوانـد تـوازن قـوا را تغییر 
دهـد. ورشکسـتگی سیاسـت آمریکا عمیق تـر از ایـن حرف ها اسـت. همیـن حاال هـم آمریکا 

فارس| امتیازات کلیدی دربـاره آینده اسـد داده امـا در ازای آن هیـچ دریافت نکـرده اسـت.    |      

هفته اخبار

حّتی بعضی از مبارزین می گفتند نمی شود!

»من به شــما بگویم؛ حّتی بعضی از مبارزین خود ما میگفتند نمیشود. مرحوم  ت تاریخی
روایـ

آقای طالقانی به خود من گفت که امام میگوید »شــاه باید برود«؛ خب، معلوم 
است که شاه نمیشــود برود. باورش نمی آمد که ممکن است شاه برود. مرحوم 
آقای طالقانی به خود من گفت این مرد حرفهایش عجیب است؛ چیزهائی که 
نشدنی است، او میگوید و میشود؛ یکی اش رفتن شاه بود. این را بعد گفت. امام 
گفت شــاه میرود، هیچ کس باور نمیکرد؛ اما رفت. نه فقط شاه رفت، آمریکا رفت، غرب 
رفت، استعمار و استکبار رفت. هیچ کس باور نمیکرد، اما شد.« بیانات در جمع روحانیون 

شیعه و اهل سنت کرمانشاه ، 90/7/20

هفته سخن

 نویسـنده کتـاب، از اهالی فلسـفه و شـاگرد آیـت ا... جـوادی آملـی اسـت. کتاب تحلیـل تاریخ 
انقاب اسـامی با تاکیـد بر چهار جریـان اسـت: نیروهای مذهبی کـه اجتهاد و فقاهت، هسـته ی 
مرکزی فعالیتشـان  را تشـکیل می دهد. نیروهای 
اسـتبداد کـه شـاه و دربـار در رأس آن هسـتند. 
نیروهـای روشـنفکری کـه از طریـق احـزاب یـا 
سـازمان های سـّری فعالیـت می کننـد و جریـان 
چهـارم، اسـتعمارگران هسـتند کـه بـا همراهـی 
جریـان روشـنفکری به دنبـال سـلطه بـر ایـران 
هسـتند. نویسـنده از طریـق ایـن چهـار جریـان 
بـه تحلیـل انقـاب اسـامی ایـران می نشـیند و 
سـعی دارد کـه بـه الیه هـای اصلـی تاریخ برسـد. 
این کتـاب عاوه بـر اینکـه زنجیره به هم پیوسـته 
انقـاب اسـامی را نشـان می دهد، تحلیـل خوبی 
از شـکل گیری رقابـت و منازعـه  ۴ جریـان مؤثـر 
تاریخ انقاب اسـامی را به مخاطـب ارائه می کند. 
مطالعـه ایـن کتـاب بـرای عاقمنـدان بـه تاریخ، 

طـاب و دانشـجویان  خالـی از لطـف نیسـت. 

خواندنی پیشنهاد

حدیث پیمانه

   نویسنده: حجت االسالم پارسانیا
   چاپ اول: 1376

   انتشارات:  دفتر نشر معارف

بارهبرتا انتخابات تا انتخابات2 هفته

در مورد آحـاد مـردم، چهره ها و شـخصیتهای سیاسـی، آنچـه مهّم اسـت، این اسـت که  رفتار  سیاسی

انتخابـات بایـد در فضایی انجـام گیرد کـه هم پُر شـور و زنده و با نشـاط باشـد، هـم آرام و 
متین باشـد؛ یعنی شـور و نشـاط باشـد، اما تشـّنج نباشـد؛ متانت و آرامـش و اطمینان و 
اسـتقرار باشـد. این فضای مطلـوب انتخابات اسـت. هرکـس این طور عمل کنـد، خدمت 
کرده اسـت؛ هرکس عکس این عمـل کند، یا مردم را نسـبت بـه انتخابـات بدبین کند، یـا آنها را 
از نتایـج انتخابـات ناامید کنـد، یا فضـا را بـا شـایعه پراکنی و تهمت زنـی و درگیریهـای دروغین 
ملتهب کنـد و از آرامش بیرون بیـاورد، خیانت کرده اسـت؛ هرکس میخواهد باشـد؛ ایـن را همه 
بداننـد. مـردم بـا دّقـت نـگاه میکننـد و در ایـن قضایـا، دوسـتان و دشـمنان و خیرخواهـان و 

بدخواهان خود را میشناسـند. خیرخواه آن کسـی اسـت که فضا را با نشـاط و با شـور نگه میدارد 
و در عیـن حـال بـا حرفهـای آرامش بخش خـود، فضـا را بـرای انتخابـات آمـاده میکند تـا مردم 
بیاینـد و در انتخابات شـرکت کننـد... آدم بدخواه و بددل کسـی اسـت کـه اوال  نیـش می زند که 
مـردم را بدبین کنـد، بعـد هم فضـا را ملتهـب می کنـد؛ یعنی فضـای تهمـت، فضـای بدبینی و 
فضای تشـنج سیاسـی درسـت می کند؛ اینها بسـیار بد اسـت. بعضـی طرفـدار این هسـتند که 
همیشـه دعوا وجود داشـته باشـد! چرا باید دعـوا باشـد؟!... چرا بعضی همه تاششـان این اسـت 
که دلهـا را با هـم بد کننـد؛ دلهـا را پـر از کینـه از هـم بکننـد و دائمـا علیـه یکدیگر جـو تهمت 

به وجود آورند؟! 1378/11/13  

هر کس آرامش را برهم بزند خیانت کرده است
نگاهی به وظایِف مسئوالن و نخبگان سیاسی در عرصه انتخابات

حضور آیت ا... خامنه ای در راهپیمایی علیه رژیم پهلوی در مشهد

نکات مهم بیانات رهبرانقالب درباره  انتخابات

حق مّلت        |       شرکت مردم در انتخابات       |       تشویش افکار عمومی         |       جبهه دشمن واژگان 
کلیدی

جمله طالییعنوان

   انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسالمی؛ تجدید قوا و نیرو است برای مّلت.1. تزریق خوِن تازه در کالبد نظام 

2. عامل عّزت کشور و نظام
 انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عّزت پیدا میکند، نظام جمهوری اسالمی عّزت پیدا میکند، کشور و  نظام 

جمهوری اسالمی بیمه میشود.

3.  برهم زننده ی دوقطبی 
کاذب مردم - نظام

 یکی از هدفهای دائمی ]جبهه ی دشمن[ از اّول انقالب تا امروز این بوده است که یک دوقطبی بین مردم و نظام به وجود بیاورد... انتخابات 
ازجمله ی مواردی است که دشمن را در این عرصه مأیوس میکند... این دو قطبی مورد عالقه ی دشمن را بکّلی از بین میبَرد.

4. ضرورِت پرهیز از 
تردیدافکنی و تشویش افکار 

عمومی

  ]حرفهایی این روزها درباره ی انتخابات زده میشود که[ مایه ی تشویش افکار عمومی و مایه ی تردید دلهای مردم و اینها میشوند؛ حرفهای 
نامناسب، غلط، فقط با نگاه سیاسی به مسائل نگاه کردن، نگاه خدایی را بکّلی کنار گذاشتن.

5. توجه مسئولین به مسائل 
اساسی و پرهیز از جنجالهای 

انتخاباتی

  مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشور را از مسائل مستِمر و دنباله دار و اساسی غافل نکند... این جنجالهای روزنامه ای 
مربوط به انتخابات، سر اینها را گرم نکند، مشغول نکند؛ به فکر اقتصاد باشید.

 مطرح شده در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 1394/11/19

1. افکار عمومی را مشوش و مردد نکنید
رهبر انقاب با اشــاره به برخی از حرفهای مطرح شــده در فضای 
سیاسی و رسانه ای نســبت به طرح مطالبی که مایه ی »تشویش و 
تردید در دلهای مردم« می شود تذکر دادند: »حرفهایی این روزها 
زده میشود...که مایه ی تشویش افکار عمومی و مایه ی تردید دلهای 
مردم میشوند؛ حرفهای نامناســب و غلط، فقط با نگاه سیاسی به 
مسائل نگاه کردن، نگاه خدایی را بکلّی کنار گذاشتن؛ از این حرفها 

گاهی این روزها شنیده میشود.«

2. از مسائل اساسی کشور غفلت نکنید
رهبری با اشاره به مقطعی بودن انتخابات به مسئولین توصیه کردند: 
»مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشور را از مسائل 
مستمر و دنباله دار و اساسی غافل نکند... آنچه باقی میماند، مسائل 
اساسی کشور اســت...]انتخابات[، مسئله ی گذرا است؛ کسانی که 
باید فکر کنند دارند فکر میکنند، کسانی که باید عمل کنند دارند 
عمل میکنند؛ مسئولین کشور ذهنشــان را به این چیزها مشغول 

نکنند.«
3. به فکر رونق تولید و رفع رکود باشید

در ادامه ی همین بحث حضرت آیت ا... خامنه ای مجدداً مسئله ی 
»اقتصاد« و »مقاوم سازی« آن را یکی از این موضوعات مهم کشور 
دانسته و وظایف مسئولین در این زمینه را مورد تأکید قرار دادند: 
»ما اگر وابسته ی به نفت نباشیم، ما اگر تولید داخلی مان را تقویت 

بکنیم، آن روزی که نفت از صد دالر می آید به بیســت وچند دالر، 
دیگر تنمان نمیلرزد. ما اگر بتوانیــم تولید داخلی را رونق بدهیم، 
رکود را از بین ببریــم، آن وقتی که دشــمن واردات فان کاال را 
محدود میکند، ممنوع میکند، ما خم به ابــرو نمی آوریم... به فکر 

اقتصاد باشید.« 
4. دشمن را فراموش نکنید

یکی دیگر از تذکرات رهبری به فراموش نکردن »نقش دشمنان« 
و توطئه های آنان برمی گشت. در این زمینه رهبر انقاب نسبت به 
»غفلت از دشمن« در همه ی عرصه ها و از جمله در »اظهارنظرها 
و موضع گیری ها« تذکر دادند: »دشــمنها را نبایستی از یاد برد... 
توّجه کنیم که نقش این دشــمن چیســت و در همه ی مسائل 
براساس این سیاســت گذاری کنیم، براســاس این قانون گذاری 

کنیم، براساس این اقدام کنیم، براساس این حرف بزنیم.«

دشمن را فراموش نکنید!  به فکر اقتصاد باشید!
چهار توصیه کلیدی به مسئولین درباره انتخابات

بیانات رهبر انقالب در دیدار 19 بهمن با نیروی هوایی ارتش 
حاوی نکات جدیدی درباره ی »انتخابات« بود. حضرت آیت 
ا... خامنه ای چند نکته را به عنوان »توصیه« و »تذکر« خطاب 

به مسئولین کشور مطرح کردند:

22 بهمن


