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تصویر حضور رهبر انقالب 
در مصالی تهران

)(برای تشییع پیکر حضرت امام 
مسئوالن باید  بجد

 از »ریخت وپاش« پرهیز کنند

مطالبه رهبرانقالب درمورد اصالح الگوی مصرف

صبر امام)( در فراق حاج آقا مصطفی، چهره اش را چون خورشید فروزان کرد این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح

)( فرزند ارشد امام
حجت االسالم 

سیدمصطفی خمینی

مزار: حرم امیرالمومنین)ع(، نجف اشرفتاریخ رحلت:  اول آبان 1356   وفات در منزل  به شیوه ای مشکوک

»فرزند ارشد حضرت امام )( ... عالوه بر جنبه علمی، استعداد درخشان و جوالی را در فقه و اصول و علوم عقلی از 
خود در حوزه علمیه نشان داد... او شخصیتی همه جانبه داشت و چنین به نظر می رسید که همه خصوصیات مثبت در 
وجود ایشان در حال رشد و ترقی است... صبر و بردباری حضرت امام خمینی)( در فراق حاج آقا مصطفی، چهره آن 
حضرت را در مقابل دیدگان ملت ایران مانند خورشید فروزان کرد. بنابراین تجلیل از مقام و منزلت حاج آقا مصطفی 

خمینی در واقع احترام به حضرت امام)( و تجلیل از ارزشهای اسالمی و انقالب محسوب می شود. 76/7/7« 

3

4

»نماِز با توّجه« را 
در جوانی تمرین کنید

3

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

انقالب اســالمی یک حرکت اعتراضی 
مانند نهضــت تنباکو یــا یک حرکت 
اصالحی محدود مثل جنبش مشروطه 
نیست، بلکه داعیه دار "نظام سازی" هست. یعنی الگویی 
اسالمی، که توانایی مقابله با جبهه ی استکبار را داشته و 
دارد. »اســالمی کــه توانســته نظام ســازی کند و 
حکومت سازی کند، این اسالم می تواند مقاومت کند، َواّل 
یک شخص ولو مسلمان برجســته ای باشد، یا جریان 
اســالمی مثل جریان هایی که در دنیا هستند، اگر به 

ســمت هدف حکومت پیش نروند، هیچ خطری برای 
استکبار ندارند. 95/3/6« از سویی دیگر، اگر نظام سازی 
شــکل می گرفت اما نظامی ضعیف و سازشکار بود که 
جرأت گسستن از وابستگی ها، حمایت از حق و جبهه ی 
مظلومین و ایستادگی در برابر جبهه ی ظلم را به مردم 
نمی داد، اینقــدر آماج تیرها قــرار نمی گرفت. »آنچه 
استکبار را از جمهوری اسالمی بشّدت غضبناک می کند، 
مسلمان بودن مردم ایران نیســت؛ آن، عبارت است از 
اینکه مردم به خاطر این مسلمان بودن، حاضر نیستند 

زیر بار استکبار بروند؛ حاضر نیستند تبعّیت کنند؛ این 
است که دشمن را غضبناک می کند. 95/3/3«

   در یک شب!
کشورهای مســلمانی چون ترکیه، عربستان یا حتی 
مالــزی نمونه های خوبی هســتند از اقتصادهایی که 
چون بنا ندارند الگوی نظام ســازی رقیب برای لیبرال 
ســرمایه داری ارائه دهنــد و قرائت آنها از اســالم نیز 
حفظ موضع عزت و اقتــدار در برابر آمریکا و اروپا نبود، 
تهدیدی برای غرب به شــمار نمی رفتنــد. در نتیجه 

دولت ها و شرکت های غربی نه تنها مانعی برای پیشرفت 
اقتصادی آنها فراهم نکردند بلکه کمک کار آنها شدند. 
البته به همین دلیــل نیز اقتصادهای آنها وابســته به 
سرمایه های خارجی شــد و آنها را در برابر تکانه های 
اقتصادی کامال آسیب پذیر کرد. به عنوان مثال وقتی 
در ســال 1997 بحران مالی از تایلند شروع و به سایر 
کشورهای شرق آسیا سرایت کرد، اقتصاد مالزی نیز در 
فاصله ی چند روز دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، 
 3  ورشکستگی های بزرگ، فرار سرمایه به خارج،

»آدم هـای بزرگی کـه در تاریخ بودند آدم دلش می خواسـت اینهـا را می دید مثـاًل عالمه حلی، 
شـیخ بهایی... امام از همـه ی اینها باالتر بـود با آن کارهایـی که کـرده بـود. 94/8/3« اما پدیده 
معجزه گونـه و کاِر کارسـتان امام خمینی کـه به واسـطه این نعمت »اگـر همه ی ملت ایـران تا 

آخر عمرشان خدا را شکر کنند... جا دارد؛ هر چه درباره اش فداکاری کنند جا دارد. 94/8/3« چیست؟

معجزه اسالم مقتدر یعنی نظام سازی بر اساس اسالم و ایجاد اقتدار اسالمی، برای اولین بار پس از صدر اسالم با 
انقالب اسالمی صورت گرفت؛ »بعد از دوران صدر اسالم، اّولین باری است که اسالِم صحیِح ناِب مّتکی به قرآن و 
حدیث در عالم واقع، دارد تحّقق پیدا میکند... اسالم سیاسی یعنی اسالمی که سیاست اداره ی جامعه را و مدیریّت 

2 جامعه را برعهده میگیرد؛ یعنی اســالم میشــود مدیر جامعه. 94/12/25« و علت اصلی همه دشمنی ها

هفته سخن

راه امام و اقتصاد مقاومتی

شوهر، تکیه گاه 
و مایه آرامش زن

اسالممقتدر،اعجازروحا...
افسران جوان جنگ نرم چگونه می توانند از معجزه الهی امام خمینی)( حفاظت کنند؟

نجف اشرف، دهه چهل شمسی هفته گزارش
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افسران جوان جنگ نرم چگونه می توانند از معجزه الهی امام خمینی)ره( حفاظت کنند؟

در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در قرآن آن را »جهاد کبیر« نام نهاده: َو جاِهدُهم بِه  ِجهاًدا َکبیًرا؛ در سوره ی مبارکه ی 
فرقان است؛ »بِه « یعنی به قرآن، »جاِهدُهم بِه « یعنی به وســیله ی قرآن با آنها جهاد کن؛ ِجهاداً َکبیًرا... اطاعت نکردن از کّفار همان 
چیزی اســت که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر. این تقسیم بندی غیر از تقســیم بندی جهاد اکبر و جهاد اصغر است... »جهاد 
کبیر« یعنی چه؟ یعنی اطاعت نکردن از دشــمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان مبارزه ی با تو قرار گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی 
چه؟ یعنی تبعّیت؛ تبعّیت نکن. تبعّیت نکردن در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تبعّیت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان 

فرهنگ، در میدان هنر. در میدانهای مختلف از دشمن تبعّیت نکن؛ این شد »جهاد کبیر«. 95/3/3  

اسالم مقتدر، اعجاز روح ا...
1     با آن نیز همین پافشــاری و مقاومت متکی بر اصل "ل   
تَظلِمون و ل تُظُلمون" و عدم تبعیت از جبهه کفر است؛ و به همین 
خاطر است که »آنچه اســتکبار را از جمهوری اسالمی بشّدت 

غضبناک میکند، مسلمان بودن مردم ایران نیست 95/3/3«
   دلیل عصبانیت جبهه شیاطین

 اتفاقاً آنها با اسالم سکولر و منزوی که »مردم را به یک عبادتی، 
به یک چیزی گوشه ی مسجد یا گوشه ی خانه ها فرامیخواند. 
93/12/21« مشکلی ندارند؛ دلیل عصبانیت جبهه شیاطین با 
ملت ایران آن است که مردم »به خاطر این مسلمان بودن، حاضر 
نیستند زیر بار استکبار بروند؛ حاضر نیستند تبعّیت کنند... سعی 
میکنند این را زیر پوشش هایی بپوشانند اّما واقعّیت قضّیه این 
است. مسئله ی هسته ای بهانه بود، حّتی مسئله ی موشکها... بهانه 
است؛ مسئله ی حقوق بشر، مسائل گوناگون دیگر، همه بهانه 
است. مسئله، عدم تبعّیت اســت. 95/3/3« و واقعیت آن است 
که »دشمن از اسالم مقتدر میترسد، دشــمن از اسالم شجاع 

میترسد 95/2/29«
   اسالم چه زمانی می تواند مقتدر باشد

 اما اســالم چه زمانی خواهد توانســت مقتدر باشد و در مقابل 
جبهه کفر بایســتد و آن را قلع و قمع کنــد؟ زمانی که »دارای 
نظام باشد، دارای دولت باشد، دارای نیروی نظامی باشد، دارای 
رسانه باشد، دارای سیاست باشد، دارای اقتصاد باشد، ابزارهای 
فراوان در اختیار او باشد؛ اسالمی که توانسته نظام سازی کند و 
حکومت سازی کند، این اسالم میتواند مقاومت کند، َواّل یک 
شخص ولو مسلمان برجسته ای باشد، یا جریان اسالمی مثل 
جریانهایی که در دنیا هستند، اگر به سمت هدف حکومت پیش 

نروند، هیچ خطری برای استکبار ندارند. 95/3/6«
   جنگ نرم، زمینه سازی تهی شدن نظام از عناصر قدرت

 ملت ها دیدندکه دشــمن در مقابل اعجاز روح اللهی قرن 21 از 
همان روز اول بیکار ننشســت؛ »اما اینها هیچ کدام راه به جایی 
نبرد... هم جنگ سختشان شکســت خورد، هم جنگ نرمشان. 
95/3/6« و امروز »دشمن از اینکه بتواند به نظام اسالمی ضربه ی 
اساسی وارد کند ناامید است، چون میداند در داخل به قدر کافی 
انگیزه و ایمان و صدق و آمادگی وجود دارد... اّما ناامید نیستند از 
اینکه بتوانند نفوذ کنند. 95/3/3« بنابراین دشمن در مرحله سوم 
حمله ی خود، جنگ نرم از نوع دیگری را در دستور کار قرار داده 
»در یک کلمه: تالش در این جنگ نرم، زمینه ســازی برای تهی 
شدن نظام از عناصر قدرت است... وقتی ضعیف شد، وقتی عناصر 
قدرت در او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش و کشاندنش 
به این َسمت و به آن َسمت، کار مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد 

بود؛ میخواهند او را وادار کنند به تبعّیت. 95/3/6«
   جهاد کبیر برای اقتدارکشور

 اما راه خنثی کردن فاز سوم حمله دشمن و حفظ انقالب اسالمی 
-که از ایجاد آن دشوارتر اســت- چیست؟ »اینجا، جای همان 

جهاد کبیر است... جهاد برای عدم تبعّیت، برای عدم دنباله روی 
از دشمن... در یک جمله، ما باید کشور را از اقتدار برخوردار کنیم؛ 
کشور باید قوی بشود. راه بقای انقالب، راه پیشرفت انقالب و راه 
تحّقق هدفهای انقالب، به معنای وســیع کلمه، عبارت است از 
اینکه ما کشور را مقتدر کنیم. 95/3/6« اگر کشور با جهاد کبیر و 
مقاومت و عدم تبعیت از دشمن مقتدر و قوی شد، آنگاه حتی »از 
استکبار هم میشود امتیاز گرفت 95/3/6« و همچنانکه در سایه 
نشان دادن اقتدار در هسته ای با غنی سازی 20درصد، با تولید 19 
هزار سانتریفیوژ نسل اول و تولید سانتریفیوژهای نسل دوم، سوم 
و چهارم و با ایجاد کارخانه تولید آب ســنگین، از دشمن امتیاز 
گرفتیم، در اقتصاد نیز »اگر ما قوی شــدیم و قدرتمند شدیم، 
دیگر تحریم معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی میشود؛ اگر ما در 
داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، آنها خودشان 
می آیند به دریوزگی، می آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه ]فقط[ 
تحریم نمیکنند، بلکه اگر ما تحریم کنیم، آنها می آیند میگویند 

تحریم نکنید 95/3/6«
   وظیفه افسران جوان جنگ نرم در جهاد کبیر

در این جهاد کبیر و تولید اقتدار که راه مقابله با نفوذ است، همه 
نیروهای مومن و انقالبی، به خصوص افسران جوان جنگ نرم 
وظیفه مهمی دارند؛ وظیفه ی تبیین و روشنگری، زیرا »امروز 
این جهاد کبیر به میزان زیادی متوّقف به تبیین است... سعی 
کنید ذهنها را با عمق یابی، به اعماق حقایق و مسائل برسانید. 
95/3/6« روشــنگری پادزهر نفوذ و تغییــر باورهای مردم و 
جوانان اســت؛ افســر جوان جنگ نرم باید »هم خودسازی 
کند، هم دگرســازی 95/2/1« و اجازه ندهد نقشه دشمنان که 
»ســعی دارند جوان ایرانی را به شکلی بار بیاورند که خودشان 
می پسندند« به ثمر بنشــیند زیرا »اگر جوان ایرانی به شکل 
آمریکاپسند و استکبارپسند رشد کرد، آمریکا دیگر برای پیاده 
کردن نقشــه های خود در ایران خرجــی و هزینه ای نخواهد 
داشت؛ این جوان خودش مثل نوکر بی جیره ومواجب برای آنها 

کار خواهد کرد 95/3/3«
   ریشه جهاد کبیر در جهاد اکبر

البته جهاد کبیر و تولید اقتدار ریشه ی محکمی نیز در جهاد اکبر 
و خودسازی و قوی کردن خود از درون دارد زیرا »هر کسی که در 
درون خود منهزم شد، در صحنه، قطعاً منهزم خواهد شد. اّولین 
شکست هر انسانی، شکست در درون خودش است که احساس 
کند نمیتواند، احساس کند فایده ای ندارد، احساس کند طرْف 
خیلی قوی تر از او است، احســاس کند من که از دستم کاری 
برنمی آید؛ این انهزام روحی است. اگر این انهزام پیدا شد، آن وقت 
در صحنه، قطعاً شکست خواهیم خورد. این نباید به وجود بیاید؛ 
مراقب باشــیم که این به وجود نیاید. 95/3/6«، بنابراین جوان 
مؤمن و انقالبی باید »هم خود را به معنای واقعی کلمه بسازد، هم 

ثابت قدم بماند. 95/2/1«  

  اعتماد کم مردم آمریکا 
به نظام سیاسی این کشور

بـر اسـاس یکـی از جدیدتریـن نظر سـنجی ها کـه در 
عرصـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا صـورت 
گرفته تنهـا 10 درصد شـهروندان این کشـور بـه نظام 
سیاسـی کشـور اعتماد کامـل دارنـد،  51 درصد کمی 

اعتماد داشـته و 3۸درصـد بـه آن اعتمـاد ندارند.
|  صدای آمریکا|

 اشاره مقام سابق آمریکایی 
به آسیب پذیری اقتصادی ایران

ریچـارد نفیو عضـو سـابق تیم مذاکـره کننـده آمریکا 
در نشسـت اندیشـکده بروکینگـز: بازگشـت ایـران به 
بازارهـای جهانی و درگیر شـدن این کشـور در تجارت 
خارجـی، آسـیب پذیری این کشـور در برابـر تحریم ها 
را افزایـش خواهد داد. در پاسـخ به کسـانی کـه امکان 
بازگشـت تحریم هـا را زیـر سـوال می برند، روسـیه را 
مثـال می زنـم. روسـیه تولیدکننـده به مراتـب مهم تر 
نفت اسـت، با این حـال توانسـته ایم تحریم هـا را علیه 

فـارس| این کشـور حفـظ کنیم.| 

  توصیه های ضدایرانی اندیشکده آمریکایی
 به سیاستمداران این کشور

اندیشکده »واشــنگتن«: آمریکا باید توانایی جنگ 
سیاســی خود را شــامل فعالیت های اطالع رسانی و 
تاثیرگذاری، جنگ اقتصادی و عملیات مخفی برای 
بی ثبات سازی کشورهای متخاصم مانند ایران تقویت 
کند. تهدید جنگ نرم و سیاســی می تواند مهم ترین 
ابــزار در جعبه ابزار سیاســت آمریــکا در مواجهه با 
کشورهایی چون ایران باشد. بخش عمده قدرت نرم 
امریکا در بخش خصوصی نهفته اســت؛ در فرهنگ 
عامه و مصرفی، هالیوود، بخش فنــاوری اطالعات و 
نظام آموزش عالــی می تواند به طور موثــر، به عنوان 
ابزار سیاســت خارجی، بسیج شــود. با این حال، تا 
هر اندازه ای کــه ایالت متحده به دنبال گســترش 
ارزش های خود و پیشــبرد منافع از طریق گسترش 
ارتباطات میان مردم و تشویق تبادل ایده ها و اطالعات 
و گشودن بازارها به روی محصولت فرهنگی و تجاری 
آمریکایی باشد، جریان یافتن اطالعات و ایده ها را به 

مشرق نیوز| سوی ایران تسهیل می کند.  | 

  حمایت تلویحی کلینتون
 از جنگ شیعه و سنی در منطقه

به رغم عدم تمایل رســانه های آمریکایی به افشای 
ایمیلهای کلینتون، خبرنگار راشــاتودی فاش کرد: 
در یکی از ایمیل های هیالری کلینتون آمده اســت، 
"ســقوط خاندان اســد به احتمال زیاد ممکن است 
شــعله جنگ فرقــه ای را میان شــیعیان و اکثریت 
ســنی ها در منطقه برافروزد و پای ایران را نیز به این 
معرکه بکشــد، که از دیدگاه فرماندهان اســرائیلی 
 برای اســرائیل و متحدان غربی اش شاید چیز بدی 

خبرگزاری صداوسیما| نباشد.".  | 

  هایدن: آمریکا با شعار جنگ با تروریست ها 
»کشتارهای هدفمند« را توجیه می کند

مایکل هایدن، مدیر سابق سازمان امنیت ملی آمریکا و 
سازمان سیا اعالم کرد:  آمریکا به بهانه حضور در جنگ 
با تروریست ها "کشــتارهای هدفمند" خود را توجیه 

تسنیم به نقل از گاردین|  می کند.   | 

در این جهاد کبیر و 

تولید اقتدار که راه 

مقابله با نفوذ است، 

افرسان جوان جنگ 

نرم و همه نیروهای 

مومن و انقالبی نیز 

وظیفه مهمی دارند؛ 

وظیفه ی تبیین و 

روشنگری

هفته اخبار

# جهاد_ کبیر
در میدان های مختلف از دشمن تبعّیت نکن

کلید
واژه



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی

    3 شماره سی و پنجم|  هفته سوم خرداد 95
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منفی شدن رشد اقتصاد، افزایش عمومی قیمت ها )تورم( 
و افزایش بیکاری گردید. »من یک وقتی گفتم، رئیس یکی 
از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد و با من مالقات کرد؛ 
در آن دوره ای که در این منطقه آن شکست عجیب به وجود 
آمد؛ حرف او به من این بود، گفت شــما فقط بدانید، ما در 
یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر! 

یعنی اقتصاد غیر مقاوم این جوری است. 92/12/20«
بنابراین اقتصاد بخشی از جدول مجموعه ی اجتماعی است 
و اگر بنای امام آن بود که اسالم عزتمدار مبنای نظام سازی 
اجتماعی شــود، به ناچار اقتصاد نیز باید پشتیبان عزت 
و استقالل باشــد. نمی توان از سیاست خارجی مستقل 
و فرهنگ خودی دم زد اما ســفره و زندگی مردم را روز به 
روز بیشتر به خارج وابسته کرد. چنین وضعیتی دشمن را به 
طمع می اندازد که از کانال وابستگی های اساسی اقتصاد ما، 
نظام سیاسی را برای تغییر مواضع خود تحت فشار قرار دهد. 
اساسا تحریم معنایی جز این ندارد. چنانکه رهبر انقالب 
فرمودند: »به نظر من احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از 
دیگر کشورهاست اول به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر 
کشورها )یعنی ارتباط با اقتصاد جهانی(... ثانیا خصوصیتی 
است که ما داریم، ما بخاطر اســتقالل مان، بخاطر عزت 
مداریمان، بخاطر اصرار بر تحت تأثیر سیاست های قدرتها 

قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هستیم. 92/12/20«
اقتصادی که در آن تولید و اشــتغال وابسته به تزریق پول 
نفت و واردات مواد اولیه و ماشــین آلت از خارج باشــد، 
اقتصادی که در آن کالهای اساسی و داروی مردم وابسته 
به واردات باشــد، اقتصادی که درآمد دولت وابســته به 
صادرات نفت به خارج باشد و اقتصادی که سرمایه گذاری 
مردم بیشــتر در خرید دارائی مثل طال و ارز و زمین باشد، 
 قطعا ما را وابســته تر خواهد کرد و بــه فرمایش حضرت 

امیر )( به هر کس محتاج شوی، اسیر او خواهی شد. 
   اقتصاد مقاومتی حافظ نظام الگو

وضعیت ایده آل رابطه اقتصاد جمهوری اسالمی با خارج از 
کشور آن است که در عین استفاده از بازارهای صادراتی و 
فرصت های جذب سرمایه و فناوری، وابستگی های اساسی 
خود را به حداقل برساند به نحوی که دشمن نتواند از طریق 
فشار اقتصادی، نظام را به تغییر موضع مستقل و عزت مدار 

خود مجبور نماید. به بیان دیگر:
 1 مردمی که در کار خــود بهره ورند، پس اندازهای خود 
را در سفته بازی و واسطه گری حبس نمی کنند و مصرف 
کالی داخلی را ترجیح می دهنــد، 2   دولتی که اکثر 
درآمدهای آن از مالیات های داخلی مبتنی بر تولید و تولید 
ثروت تأمین می شود، با انضباط هزینه نموده و در عین حال 
با فســاد و اتالف منابع مبارزه می کند، 3    جامعه ای که 
بیشتر غذا )کشــاورزی( و داروی آن از محل تولید داخل 
فراهم می شود، جزو حداقلهای یک اقتصاد مقاوم است و در 

مراحل بعد دانش بنیان شدن و امثالهم قرار دارد.
حرکت نکردن در مسیر اقتصاد مقاومتی، یعنی کمک به 
شکست الگویی که امام خمینی )( در مقابل مدل های 
شرق و غرب معرفی کرد: اسالم عزت مداری که می خواهد 
مبدأ نظام سازی شود. بر این اساس 14 خرداد موعد تجدید 
بیعت با میراث، اصول و سیاست های اقتصادی امام نیز هست؛ 
موعد یادآوری این اصل که الگوی اسالم عزت مدار با اقتصاد 
وابسته، طفیلی و تحقیرشده سازگار نیست و اقتصاد نباید 
رخنه ای باشد که دشمن بتواند از طریق آن نفوذ کرده و دژ 
مستحکم جمهوری اسالمی را به زانو درآورد. بدین ترتیب 
یکی از رسالت های جامعه ی انقالبی خصوصا نسل نو انقالب 
آن است که به حکم "قاعده ی نفی سبیل" )خداوند راه تسلط 
کافران را بر مؤمنان نگشوده اســت: نساء 141( مطالبه گر 

اقتصادی باشند که در برابر فشارهای بیرونی مقاوم باشد.     

هیچ یک از احزاب 

و گروه ها و 

دسته جات سیاسی و 

رسدمداران سیاسی 

و مدعیان مبارزه 

و مقاومت در این 

حرکت مردمی 

کوچکرتین نقشی 

نداشتند

شــخصیت امام)( با هیچکدام از رهبرهای دنیا  بازخــــوانی

قابل مقایسه نیســت؛ او را فقط با پیامبران و اولیا و 
معصومان)( میتوان مقایســه کرد. او شاگرد و 
دنبالــه رِو آنها بود و بــه همین خاطــر نمیتوان با 
رهبرهای سیاسی دنیا مقایسه اش کرد. ما رهبرهای 
سیاسی دنیا را میشناسیم و تاریخ مبارزه ی آنها و ملتها را با 

دقت مطالعه کرده ایم؛ واقعاً حیف اســت که بــه آنها رهبر 
بگوییم و امام را هم با همین عنوان یاد کنیم. اگر به آنها رهبر 
بگوییم، باید عنوان دیگری بــرای امام)( انتخاب کنیم. او 
اصاًل از جنس و خمیره ی انبیا بود. توصیف و ترسیم چهره ی 
آن عزیز خدا و عزیــز بندگان صالح او، واقعاً خیلی مشــکل 

است. 68/3/18    

امام )ره(

 از جنس و خمیره ی 

انبیاء  بود

»قیام 15 خرداد« خِط مبارزه را روشن کرد

او را فقط با پیامبران و معصومان)( میتوان مقایسه کرد

مردم، رهبری و انگیزه مذهبی؛ سه عنصر قیام مردمی پانزده خرداد

توصیف شخصیت امام خمینی )( از زبان رهبر انقالب:

امـام )( در 13 خـرداد 1342 طـی نطقی تاریخی در مدرسـه  فیضیه  قم بـه اعتراض و افشـاگری علیه رژیم پهلـوی و ارتبـاط آن با رژیم 
اشـغالگر اسـرائیل پرداختند. دو روز پس از این سـخنرانی، امام خمینی )( توسـط مزدوران حکومت شـاه دسـتگیر و به تهران منتقل 
شـدند.قیام 15 خرداِد مردم در اعتـراض به این دسـتگیری و علیه رژیم پهلوی شـکل گرفت. این قیـام مبدأ انقالب اسـالمی ملت ایران 

. ست ا

مسئوالن باید بجد از »ریخت وپاش« پرهیز کنند

»نماِز با توّجه« را در جوانی تمرین کنید

 موضـوع هشـتم ]از مؤلفه هـای سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی[، مسـئله ی اصـالح الگـوی مصـرف اسـت؛ مسـئله ی 
صرفه جویی، پرهیـز از ریخت وپـاش، پرهیز از اسـراف، پرهیـز از هزینه کردهـای زائد. البتـه در این زمینه خطـاب اول من 
متوجه به مسـئولن اسـت؛ مسـئولن نه فقـط در زندگی هـای شـخصی خودشـان ]بلکـه[ در درجـه ی اول و در حوزه ی 
مأموریت خودشـان بایـد بجـد از ریخت وپـاش پرهیز کننـد. اگر چنانچه این شـد یعنی ما مسـئولین کشـور بـه این اصل 
پایبنـد بودیـم، آن وقـت ایـن روحیه، ایـن خصلـت، این اخـالق، سـرریز خواهد شـد به مـردم. مـا امـروز در بین مـردم و 
کسـانی که دستشـان به دهانشـان میرسـد هم اسـراف زیاد می بینیم، در خیلی از مـوارد اسـراف وجـود دارد؛ خطاب هم 
میکنیـم به مـردم، لکن ایـن از جملـه ی جاهایی اسـت کـه »کونـوا دعاه النـاس بغیـر السـنتکم«. مجموعه ی مسـئولین 
کشـور بایسـتی در شـئون مجموعه ی تحت مدیریت خودشـان بـه این توجـه کنند: اسـراف نباشـد؛ الگوی مصـرف، یک 

الگوی حقیقتـاً عاقالنـه، مدبرانه، اسـالمی باشـد. 92/12/20    

به نمـاز توّجه کنیـد، نماز خـوب، نمـاز با توّجـه، نمـاز با احسـاس حضـور در مقابـل پـروردگار. حضـور قلب یعنـی دل در 
هنگام نمـاز حاضر باشـد، اینجا باشـد. گاهی مـا داریم نمـاز میخوانیـم دلمان جای دیگر اسـت؛ حضـور قلب یعنـی دلمان 
همین جا باشـد، در سـّجاده مان باشـد، متوّجه نمازمان باشـد، جـای دیگر نباشـد. این را شـما جوانها تمریـن کنید؛ ممکن 
اسـت اّول هم سـخت باشـد لکـن تمرین کنیـد، آسـان خواهد شـد، عـادت شـما خواهد شـد. اگـر امـروز تمریـن کردید، 
همیشـه به دردتـان خواهد خـورد؛ اگـر در جوانـی تمرین نکـرده باشـید، وقتی به سـّن امثـال بنده رسـیدید، کار سـخت 

خواهد شـد. 95/3/3    

مطالبه رهبر انقالب  از مسئوالن نظام در مورد اصالح الگوی مصرف:

توصیه رهبر انقالب به جوانان درباره توجه به نماز با حضور قلب

15خرداد یک قیام مردمی بود. علت این قیام هم این  ت تاریخی
روایـ

بود که در روز عاشورای آن سال که مصادف با سیزدهم 
خرداد میشد، امام امت حقایق افشا نشده ی تا آن روز را با 
مردم بیواســطه در میان گذاشتند... شــب بعد از این 
سخنرانی، یعنی شــب نیمه ی خرداد که مصادف با 
دوازدهم محرم بود، امام را دزدانه، نیمه شــب از منزلشان در قم 
ربودند و به تهران آوردند و زندانی کردند. روز نیمه ی خرداد مردم 
به مجرد این  که فهمیدند که امام دســتگیر و ربوده شده است، 
بدون این  که فرماندهی ای، رهبری ای از سوی شخصیتی، از سوی 
حزبی، گروهی وجود داشته باشد، به خیابان ها ریختند. در تهران، 
در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در 
بعضی از روستاها در ورامین. و دستگاه جبار که باور نمیکرد نفوذ 
روحانیت و مرجعیت در این حد باشد، غافلگیر شد و دست به یک 
عمل تند وحشیانه ی حساب نشــده زد. مردم را در خیابان ها و 

میدان ها به رگبار بســتند و آن روزها رقم پانزده هزار شهید در 
زبان ها میگشت.این قیام یک نقطه ی عطف شد. اگر چه عده ای را 
مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد... در 15 خرداد 
سه عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و 
امام بود و سومی عنصر انگیزه ی مذهبی و روح شهادت طلبی و 
فداکاری برای خدا بود. نطفه ی انقالب ما با این سه عنصر بسته 
شد. وقتی میگوئیم مردم بوده اند، معنایش این است که هیچ یک 
از احزاب و گروه ها و دسته جات سیاسی و سردمداران سیاسی و 
مدعیان مبارزه و مقاومت در ایــن حرکت مردمی کوچکترین 
نقشی نداشتند. نه آن کسانی که با انگیزه ی ملیگرایی حرکت 
میکردند و نه آن کسانی که با انگیزه های مادی و مارکسیستی راه 
میرفتند و نه حتــی آن گروه هایی که بــا انگیزه های مذهبی و 
اسالمی تشــکلی داشــتند. هیچ کدام در این خیزش عمومی 

خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشته اند. 61/3/14   

حزب ا...
این است

مطالبه 
رهبری



 کتاب، طرحی از اندیشه و رهبری حضرت 
آیت ا... خامنه ای است. در این کتاب از بیانات 
و خاطــرات رهبر انقالب اســتفاده شــده و 
نویسنده تالش نموده تا به طور فشرده، نمایی 
روشــن و سرراســت از خطوط کلی زندگی، 
شخصیت، اندیشــه و رهبری حضرت آیت ا... 
خامنه ای ارائه کند. این کتاب که به کوشش 
آقاي مصطفي غفاري فراهم شده را می توان 
نخســتین نمونه در مطالعات رهبری پژوهی 
مبتنی بر تجربه انقالب اســالمی دانست که 
نه تنها به اندیشــه، بلکه به الگــوی کنش و 
ســازوکارهای رهبری آیت ا... خامنه ای نیز 
می پردازد. کتاب »از نیمه خرداد« برای اولین 
بار در نمایشگاه کتاب امســال رونمایی و در 
دسترس عالقمندان قرار گرفت. امکان خرید  
اینترنتی این کتاب از طریق سایت انتشارات 

موسسه انقالب اسالمی فراهم است.  

جوانی خود را در راه اسالم و 
جمهوری اسالمی صرف کنید

برادران! شــما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید. 
ممکن اســت پس از من بخوانیــد. در آن وقت من نزد 
شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای 
کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی کنم. من 

برای آنکه شما جوانان شایســته ای هستید عالقه دارم 
که جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوری 
اسالمی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از 
خداوند غفور می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت 
هدایت کند و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود 
بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید، 
که او هادی و رحمان است... اما به ملت عزیز ایران توصیه 

می کنم که نعمتی که با جهاد عظیــم خودتان و خون 
جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور 
قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه 
آن، که نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندی است 
کوشش کنید و از مشکالتی که در این صراط مستقیم 
پیش می آید نهراسید که إن تَْنصروا ا... یْنُصْرُکْم وَیَثبِّْت 
اَقداَمُکم   وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی)ره(

فقط تکلیف الهی برای امام مهم بود

مهمتریـن  کـه  اسـت  ایـن  اعتقـادم 
خصلـت امـام بزرگـوار مـا ایـن بـود که 
خویـش و بیگانه و دوسـت و آشـنا، برایـش فرقی 
نداشـت. حقیقتاً خدا می دانـد که آن بزرگـوار در 
این دنیـای تاریک ظلمانـی، مثل یک خورشـید، 
چنـد صباحـی آمـد درخشـید و رفـت، تـا مردم 
بداننـد که خورشـیدی هـم هسـت. دیگـر بعد از 
ائمه و معصومیـن، ما و دیگـران هم مثـل آن آدم 
سـراغ نداریـم... آن مـرد، اگـر می فهمیـد کـه 
تکلیف اسـت، عمـل می کـرد...آن روزی کـه او به 
مردم خطـاب کـرد و مبـارزه را شـروع نمـود، در 
بیـن علمـا و بـزرگان و شـخصیتهای برجسـته و 
انسـانهای لیقـی کـه بودنـد، انصافـاً هیچ کـس 
گمـان نمی کـرد کـه مردم پشـت سـر کسـی که 
صاحـب ایـن دعـوت و فریـاد اسـت، راه بیفتنـد. 
البتـه امـام به مـردم ایمـان داشـت و معتقـد بود 
کـه می آینـد؛ امـا درعین حـال، آن دریادلـی از 
تـوکل بـه خـدا و این کـه مـن تکلیفـم را عمـل 
می خواهنـد  بیاینـد،  می خواهنـد  می کنـم، 
نیاینـد، مهـم بـود. خـدای متعـال هـم قاعده یی 
دارد: »مـن کان لَلّ کان الَلّ لـه«)1(. »مـن اصلـح 
فیمـا بینـه و بیـن الَلّ اصلـح الَلّ فیما بینـه و بین 
الّنـاس«)2(. هـر کس بین خـود و خدا را درسـت 
و اصـالح کنـد، خـدا بیـن او و مـردم را درسـت 

خواهد کرد.   69/10/10  
1(بحار األنوار، ج  ۷9، ص 19۷.  

2( نهج البالغه: حکمت 89.
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چند مساله در باب روزه 
 1. روزه مانند همه ی عبادتهای دیگر باید با نیت 
همراه باشــد، بدین معنی که خودداری انسان از 
خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده ی 
روزه، به خاطر دســتور خداوند باشد و همین که 
چنین عزمی در او باشــد کافی است و لزم نیست 

آن را بر زبان بیاورد.
 2. مالک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن 
و عدم قدرت بر روزه گرفتن، تشخیص خود روزه دار 
نسبت به خودش است، بنابراین اگر پزشک بگوید 
روزه ضرر دارد، اما او با تجربه دریافته است که ضرر 
ندارد باید روزه بگیرد، همچنین اگر پزشک بگوید 
روزه ضرر ندارد ولی او بداند روزه برایش ضرر دارد یا 

خوف ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد.
 3. هرگاه برای روزه دار اطمینان حاصل شود که 
اذان از هنگام داخل شــدن وقت شروع شده جایز 
است به صرف شروع اذان، افطار نماید و صبر کردن 

تا پایان اذان لزم نیست.  

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:               1000102۸ 
   دورنگار:    021-6697732۸

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

زن هم در کشاکش زندگی زنانه خود، با بحرانها و با تالطمهایی مواجه می شود. چه در محیط بیرون از خانه 
مشغول تالش و فعالیت و کارهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و... باشد یا در داخل خانه مشغول باشد که 
زحمت و اهمیتش کمتر از کار بیرون نیست. حال زن در این کشاکش به تالطمهایی برخورد می کند و 
چون روح او ظریفتر است، بیشتر به آرامش، به آسایش، به تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد. 

او کیست؟ او شوهر است.     81/6/6

شوهر، تکیه گاه و مایه آرامش زن
ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

)( حضور رهبر انقالب در مصالی تهران، برای تشییع پیکر مطهر حضرت امام
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از نیمۀ خرداد

خدایــا! یعنی حــاج احمد متوســلیان 
برمی گــرده به آغــوش وطن؟ یعنــی الن چه 
وضعی دارن؟ این خبر رو ســید حســن نصرلل 
داده اونم توی خط حــزب ا... یعنی وقتی حاج 
احمد برگــرده چی می گه به مــا؟ نمی گه چرا 
حضرت آقا رو اینجــوری پیر کردیــن؟ خدایا 

جواب حاج احمد متوسلیان رو چی بدیم؟
خواهشــم اینه در مورد تبیین و تفســیر 
بیانات مهم حضرت آقا به یک ستون بسنده نشه..

نهیب تکان دهنده معظم له که خرمشــهر ها در 
پیش است، بســیار فراتر از این چند خط نوشتار 
است! اصال کلی سئوال برای مخاطب ایجاد کرده. 
درباره خصوصیات جبهه خودی، جبهه دشمن، 
ســتون پنجمی ها، عملیاتها، نقشــه عملیاتها، 
فرماندهان، محل درگیری ها، شــهدا و اســرا و 
مجروحین این جنگ، رمز عملیات و..و..و.. استدعا 
دارم ویــژه نامه ای مخصوص ایــن موضوع مهم 
درنظر بگیرید و تحلیل کنید.جایی مطمئن تر و 

دلسوز تر از اینجا سراغ نداریم خدا می دونه.
 هر شــماره خط حزب ا... که توی صفحه 
میاد، بــرای ما مثل نســیم جانفزای نفســهای 
حضرت آقا هست فداشون بشــم..خط حزب ا... 
نقش مهمی توی  افزایش روحیه و  رشــدافکار و 
تبیین و تعمیق حقایق داره.خدا الهی حفظتون 

کنه و بر توفیقاتتون بیفزاید.
ستون خانواده هم بســیار مفیده و حقیقتا روی 
زندگی مــا اثر مســتقیم و مثبــت داره..زندگی 
شــخصی ما هم اینچنین مدیون این مرد بزرگ 

الهی هست.
ابراهیم زمان: باعرض سالم و تشکر از اینکه 
ذکر نام و یادي از این انسان)اشاره به آقای احمد 
احمد که در شماره پیشین کتاب خاطرات وی در 
بخش پیشــنهاد خواندنی معرفی شد( وارسته و 
رهیده از هرآنچه رنگ تعلق پذیرد، برای سالمتي 
این مرد الهي یک حمدشفاء در معیت صلوات بر 

محمد وآل محمد)(قرائت بفرمائید.
منتظرالمهدی: )اشــاره به کتاب خاطرات 
احمد احمد، که در شــماره پیشــین در بخش 
پیشنهاد خواندنی معرفی شد( بسیار کتاب ارزنده 
ای اســت بخصوص در شــناخت دوران خفقان 
طاغوت ودشــواری مبارزه با آن ،ومهم تر از همه 
آشــنایی با روند مبارزات ،تحــولت وتغییرات 
ایدئولوژیک مجاهدین خلق )منافقین( .مطالعه 

این کتاب را اکیدا توصیه می کنم .موفق باشید.
مهدی.س.ش: مهم اینه که تا وقتی ســایه 
شون بال سرمون هست از.فرمایشات شون تبعیت 
کنیم و با عمل به فرمایشــات ایشــان در حوزه 
اقتصاد، فرهنگ، سیاست، علم و دانش، آقا مون 

رو دلشاد کنیم. دوست داشتن واقعی به عمله. 

»...  و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن، طوفان مصیبت و عزا، بر این مردم، تازیانه ی غم و اندوه 
فرود آورد. ایران یک دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت، و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم 
گریست. در آن روز، خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن، هزار چشمه ی نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود؛ 
روحی عروج کرد که با نََفس روح اللهی اش، پیکر ملت را جان بخشــیده بود؛ حنجره یی خاموش شد که نََفس 
گرمش، سردی و افسردگی از جهان اسالم زدوده بود؛ لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمین 
فروخوانده و افسوِن یأس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود. آن روز، روز عزای بزرگ عالم اسالم شد. سوزش 
آن غم، به ملت ایران منحصر نماند. در سراسر جهان، هرجا دل روشن و جان بیداری بود، مصیبت زده شد. هرجا 
مسلمانی آگاه از انقالب و مسایل آن بود، خود را صاحب عزا شــمرد. پس، در روی زمین جایی نماند که در آن، 

دلهایی از این حادثه ی عظیم، از اندوه لبریز نشود و انسانهایی از این فقدان بی جبران،به عزا ننشینند. ..«

بخشی از پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 69/3/10
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