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معجزه اسالم مقتدر یعنی نظام سازی بر اساس 
اســالم و ایجاد اقتدار اســالمی، برای اولین بار 
پس از صدر اســالم با انقالب اســالمی صورت 
گرفت؛ »بعد از دوران صدر اســالم، اّولین باری 
اســت که اســالِم صحیِح ناِب مّتکی به قرآن و 
حدیث در عالم واقــع، دارد تحّقق پیدا میکند... 
اســالم سیاســی یعنی اســالمی که سیاست 
اداره ی جامعــه را و مدیریّت جامعــه را برعهده 
میگیرد؛ یعنی اســالم میشــود مدیر جامعه. 
94/12/25« و علــت اصلــی همه دشــمنی ها

  با آن نیز همین پافشــاری و مقاومت متکی بر 
اصل "ال تَظلِمون و ال تُظُلمون" و عدم تبعیت از 
جبهه کفر است؛ و به همین خاطر است که »آنچه 
استکبار را از جمهوری اسالمی بشّدت غضبناک 
میکند، مســلمان بــودن مردم ایران نیســت 

»95/3/3
   دلیل عصبانیت جبهه شیاطین

 اتفاقاً آنها با اسالم سکوالر 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 اســت که مردم »به خاطر این مسلمان 
بودن، حاضر نیســتند زیر بار اســتکبار 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 
موشــکها... بهانه است؛ مســئله ی حقوق بشر، 
مسائل گوناگون دیگر، همه بهانه است. مسئله، 
عدم تبعّیت است. 95/3/3« و واقعیت آن است 

که »دشمن از اسالم مقتدر میترسد، دشمن از 
اسالم شجاع میترسد 95/2/29«

   اسالم چه زمانی می تواند مقتدر باشد
 اما اسالم چه زمانی خواهد توانست مقتدر باشد 
و در مقابل جبهه کفر بایستد و آن را قلع و قمع 
کند؟ زمانی که »دارای نظام باشد، دارای دولت 
باشد، دارای نیروی نظامی باشــد، دارای رسانه 
باشد، دارای سیاست باشد، دارای اقتصاد باشد، 
ابزارهای فراوان در اختیار او باشــد؛ اسالمی که 
توانسته نظام سازی کند و حکومت سازی کند، 
این اسالم میتواند مقاومت کند، َوااّل یک شخص 
ولو مسلمان برجسته ای باشد، یا جریان اسالمی 
مثل جریانهایی که در دنیا هستند، اگر به سمت 
هدف حکومت پیش نرونــد، هیچ خطری برای 

استکبار ندارند. 95/3/6«
   جنگ نرم، زمینه سازی تهی شدن نظام از 

عناصر قدرت
 ملت ها دیدندکه دشمن در مقابل اعجاز روح اللهی 
قرن 21 از همان روز اول بیکار ننشست؛ »اما اینها 
هیچ کدام راه به جایی نبرد... هم جنگ سختشان 
شکســت خورد، هم جنگ نرمشــان. 95/3/6« 
و امروز »دشــمن از اینکه بتواند به نظام اسالمی 
ضربه ی اساسی وارد کند ناامید است، چون میداند 
در داخل به قــدر کافی انگیزه و ایمــان و صدق و 
آمادگی وجود دارد... اّما ناامید نیســتند 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 سازی برای تهی شدن نظام 

از عناصر قدرت اســت... وقتی ضعیف شد، وقتی 
عناصر قدرت در او نبــود، وقتی اقتدار نبود، دیگر 
از بین بردنش و کشــاندنش 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 ســوم حمله دشمن و 
حفظ انقالب اسالمی -که از ایجاد آن دشوارتر 
اســت- چیســت؟ »اینجا، جای همان جهاد 
کبیر اســت... جهاد برای عــدم تبعّیت، برای 
عدم دنباله روی از دشــمن... در یک جمله، ما 
باید کشــور را از اقتدار برخوردار کنیم؛ کشور 
باید قوی بشــود. راه بقای انقالب، راه پیشرفت 
انقالب و راه تحّقــق هدفهای انقالب، به معنای 
وســیع کلمه، عبارت اســت از اینکه ما کشور 
را مقتــدر کنیم. 95/3/6« اگر کشــور 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 ســایه 
نشان دادن اقتدار در هســته 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 سنگین، از دشمن 
امتیاز گرفتیم، در اقتصاد نیز »اگر ما قوی شدیم 
و قدرتمند شــدیم، 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؛ نــه ]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 اقتــدار که راه مقابله 

با نفوذ اســت، همه نیروهای مومــن و انقالبی، 
به خصوص افســران جوان جنگ نــرم وظیفه 
مهمی دارند؛ وظیفه ی تبیین و روشنگری، زیرا 
»امروز این جهاد کبیر به میــزان زیادی متوّقف 
به تبیین است... سعی کنید ذهنها را با عمق یابی، 
به اعماق حقایق و مسائل برســانید. 95/3/6« 
روشــنگری پادزهر نفوذ و تغییر باورهای مردم 
و جوانان است؛ افســر جوان جنگ نرم باید »هم 
خودسازی کند، هم دگرسازی 95/2/1« و اجازه 
ندهد نقشه دشمنان که »سعی دارند جوان ایرانی 
را به شکلی بار بیاورند که خودشان می پسندند« 
به ثمر بنشــیند زیرا »اگر جوان ایرانی به شکل 
آمریکاپسند و استکبارپســند رشد کرد، آمریکا 
دیگر برای پیاده کردن نقشــه های خود در ایران 
خرجی و هزینه ای نخواهد داشــت؛ این جوان 
خودش مثل نوکر بی جیره ومواجب برای آنها کار 

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

البته جهــاد کبیــر و تولید اقتدار ریشــه ی 
محکمی نیز در جهــاد اکبر و خودســازی 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، 
شکســت در درون خودش است که احساس 
کند نمیتواند، احســاس کند فایده ای ندارد، 
احســاس کند طرْف خیلی قوی تر از او است، 
احساس کند من که از دستم کاری برنمی آید؛ 
این انهزام روحی است. اگر این انهزام پیدا شد، 
آن وقــت در صحنه، قطعاً شکســت خواهیم 
خورد. این نباید به وجود بیاید؛ مراقب باشیم 
که این به وجــود نیایــد. 95/3/6«، بنابراین 
جوان مؤمــن و انقالبــی باید »هــم خود را 
به معنای واقعی کلمه بســازد، هــم ثابت قدم 

بماند. 95/2/1«  

»آدم های بزرگی که در تاریخ بودند آدم دلش می خواســت اینها را می دید مثالً عالمه 
حلی، شیخ بهایی... امام از همه ی اینها باالتر بود با آن کارهایی که کرده بود. 94/8/3« اما 
پدیده معجزه گونه و کاِر کارستان امام خمینی که به واسطه این نعمت »اگر همه ی ملت ایران تا آخر 

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

»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« 

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

تاریخ رحلت:  اول آبان 1356

مزار: حرم امیرالمومنین)ع(، نجف اشرف

وفات در منزل  به شیوه ای مشکوک

امام حزب ا...کالم تریبون

راه امام و اقتصاد مقاومتی
انقـالب اسـالمی یک حرکـت اعتراضـی ماننـد نهضـت تنباکو یا یـک حرکت 
داعیـه دار  بلکـه  نیسـت،  مشـروطه  جنبـش  مثـل  محـدود  اصالحـی 
"نظام سـازی" هسـت. یعنی الگویی اسـالمی، کـه توانایـی مقابله بـا جبهه ی اسـتکبار را 
داشـته و دارد. »اسـالمی که توانسـته نظام سـازی کند و حکومت سـازی کند، این اسالم 
می توانـد مقاومـت کنـد، َوااّل یـک شـخص ولـو مسـلمان برجسـته ای باشـد، یـا جریان 
اسـالمی مثـل جریان هایـی کـه در دنیـا هسـتند، اگـر به سـمت هـدف حکومـت پیش 
نروند، هیـچ خطـری بـرای اسـتکبار ندارنـد. 95/3/6« از سـویی دیگـر، اگر نظام سـازی 
شـکل می گرفت اما نظامـی ضعیف و سازشـکار بـود که جرأت گسسـتن از وابسـتگی ها، 
حمایـت از حـق و جبهـه ی مظلومیـن و ایسـتادگی در برابـر جبهـه ی ظلـم را بـه مردم 
نمـی داد، اینقـدر آمـاج تیرها قـرار نمی گرفـت. »آنچـه اسـتکبار را از جمهوری اسـالمی 
بشـّدت غضبنـاک می کنـد، مسـلمان بـودن مـردم ایـران نیسـت؛ آن، عبـارت اسـت از 
اینکه مـردم به خاطر این مسـلمان بـودن، حاضر نیسـتند زیر بار اسـتکبار برونـد؛ حاضر 

نیستند تبعّیت کنند؛ این است که دشمن را غضبناک می کند. 95/3/3«

   در یک شب!
کشـورهای مسـلمانی چـون ترکیـه، عربسـتان یـا حتـی مالـزی نمونه هـای خوبـی 
هسـتند از اقتصادهایـی کـه چـون بنـا ندارنـد الگـوی نظام سـازی رقیـب بـرای لیبـرال 
سـرمایه داری ارائـه دهند و قرائـت آنها از اسـالم نیز حفـظ موضع عـزت و اقتـدار در برابر 
آمریـکا و اروپـا نبـود، تهدیـدی بـرای غـرب بـه شـمار نمی رفتنـد. در نتیجـه دولت ها و 
شـرکت های غربـی نـه تنهـا مانعـی بـرای پیشـرفت اقتصـادی آنهـا فراهـم نکردنـد 
بلکـه کمـک کار آنهـا شـدند. البتـه به همیـن دلیـل نیـز اقتصادهـای آنهـا وابسـته بـه 
سـرمایه های خارجـی شـد و آنهـا را در برابـر تکانه هـای اقتصـادی کامـال آسـیب پذیر 
کـرد. به عنـوان مثـال وقتـی در سـال 1997 بحـران مالـی از تایلنـد شـروع و بـه سـایر 
کشـورهای شـرق آسـیا سـرایت کـرد، اقتصـاد مالـزی نیـز در فاصلـه ی چنـد روز دچار 
 کاهـش شـدید ارزش پـول ملـی، ورشکسـتگی های بـزرگ، فـرار سـرمایه بـه خـارج، 
منفی شـدن رشـد اقتصـاد، افزایش عمومـی قیمت هـا )تـورم( و افزایش بیـکاری گردید. 
»مـن یک وقتی گفتـم، رئیـس یکـی از کشـورهای آسـیای جنـوب شـرقی آمـد و با من 
مالقـات کـرد؛ در آن دوره ای که در ایـن منطقه آن شکسـت عجیب به وجـود آمد؛ حرف 
او به مـن این بـود، گفت شـما فقـط بدانیـد، مـا در یک شـب از یک کشـور غنـی تبدیل 

شـدیم به یک کشـور فقیر! یعنـی اقتصـاد غیر مقـاوم این جـوری اسـت. 92/12/20«

بنابرایـن اقتصـاد بخشـی از جـدول مجموعـه ی اجتماعـی اسـت و اگـر بنـای امـام آن 
بود کـه اسـالم عزتمـدار مبنـای نظام سـازی اجتماعی شـود، بـه ناچـار اقتصاد نیـز باید 
پشـتیبان عـزت و اسـتقالل باشـد. نمی تـوان از سیاسـت خارجـی مسـتقل و فرهنـگ 
خـودی دم زد امـا سـفره و زندگـی مـردم را روز بـه روز بیشـتر بـه خـارج وابسـته کـرد. 
چنیـن وضعیتـی دشـمن را بـه طمـع می انـدازد کـه از کانـال وابسـتگی های اساسـی 
اقتصـاد مـا، نظـام سیاسـی را بـرای تغییـر مواضـع خود تحـت فشـار قـرار دهد. اساسـا 
تحریـم معنایـی جـز ایـن نـدارد. چنانکه رهبـر انقـالب فرمودنـد: »بـه نظر مـن احتیاج 
ما بـه اقتصـاد مقاومتـی بیـش از دیگـر کشورهاسـت اوال بـه همـان دلیل مشـترک بین 
مـا و دیگر کشـورها )یعنـی ارتبـاط بـا اقتصـاد جهانـی(... ثانیـا خصوصیتی اسـت که ما 
داریـم، مـا بخاطـر اسـتقالل مان، بخاطـر عـزت مداریمـان، بخاطر اصـرار بر تحـت تأثیر 

سیاسـت های قدرتهـا قـرار نگرفتـن، مـورد تهاجـم و سـوء نیـت هسـتیم. 92/12/20«

اقتصـادی کـه در آن تولیـد و اشـتغال وابسـته بـه تزریق پـول نفـت و واردات مـواد اولیه 
و ماشـین آالت از خـارج باشـد، اقتصـادی کـه در آن کاالهـای اساسـی و داروی مـردم 
وابسـته بـه واردات باشـد، اقتصـادی کـه درآمـد دولـت وابسـته بـه صـادرات نفـت بـه 
خـارج باشـد و اقتصـادی کـه سـرمایه گذاری مـردم بیشـتر در خریـد دارائـی مثـل 
 طـال و ارز و زمیـن باشـد، قطعـا مـا را وابسـته تر خواهـد کـرد و بـه فرمایـش حضـرت 

امیر )( به هر کس محتاج شوی، اسیر او خواهی شد. 

   اقتصاد مقاومتی حافظ نظام الگو
وضعیـت ایـده آل رابطـه اقتصـاد جمهـوری اسـالمی بـا خـارج از کشـور آن اسـت کـه 
در عیـن اسـتفاده از بازارهـای صادراتـی و فرصت هـای جـذب سـرمایه و فنـاوری، 
وابسـتگی های اساسـی خـود را به حداقـل برسـاند به نحوی کـه دشـمن نتوانـد از طریق 
فشـار اقتصـادی، نظـام را به تغییـر موضـع مسـتقل و عزت مـدار خـود مجبور نمایـد. به 

بیـان دیگـر:

 1 مردمـی کـه در کار خـود بهره ورنـد، پس اندازهـای خـود را در سـفته بازی و 
می دهنـد،  ترجیـح  را  داخلـی  کاالی  مصـرف  و  نمی کننـد  حبـس  واسـطه گری 

2   دولتـی کـه اکثـر درآمدهـای آن از مالیات هـای داخلـی مبتنـی بـر تولیـد و تولیـد 
ثـروت تأمین می شـود، بـا انضباط هزینـه نمـوده و در عین حـال با فسـاد و اتـالف منابع 

مبـارزه می کنـد، 

3    جامعـه ای کـه بیشـتر غـذا )کشـاورزی( و داروی آن از محـل تولیـد داخـل فراهـم 
می شـود، جـزو حداقلهای یـک اقتصاد مقـاوم اسـت و در مراحل بعـد دانش بنیان شـدن 

و امثالهـم قـرار دارد.

حرکـت نکـردن در مسـیر اقتصـاد مقاومتـی، یعنـی کمک بـه شکسـت الگویی کـه امام 
خمینـی )( در مقابـل مدل هـای شـرق و غـرب معرفی کـرد: اسـالم عزت مـداری که 
می خواهـد مبـدأ نظام سـازی شـود. بـر ایـن اسـاس 14 خـرداد موعـد تجدیـد بیعـت با 
میـراث، اصـول و سیاسـت های اقتصـادی امـام نیـز هسـت؛ موعـد یـادآوری ایـن اصـل 
که الگـوی اسـالم عزت مدار بـا اقتصـاد وابسـته، طفیلی و تحقیرشـده سـازگار نیسـت و 
اقتصاد نبایـد رخنه ای باشـد که دشـمن بتوانـد از طریـق آن نفوذ کـرده و دژ مسـتحکم 
جمهـوری اسـالمی را بـه زانـو درآورد. بدیـن ترتیـب یکـی از رسـالت های جامعـه ی 
انقالبی خصوصا نسـل نو انقـالب آن اسـت که به حکـم "قاعـده ی نفی سـبیل" )خداوند 
راه تسـلط کافـران را بـر مؤمنان نگشـوده اسـت: نسـاء 141( مطالبه گر اقتصادی باشـند 

کـه در برابـر فشـارهای بیرونی مقـاوم باشـد.     

 اعتماد کم مردم آمریکا  به نظام سیاسی این کشور
بر اساس یکی از جدیدترین نظر سنجی ها که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت 
گرفته تنها 10 درصد شهروندان این کشور به نظام سیاسی کشور اعتماد کامل دارند،  51 درصد 

کمی اعتماد داشته و 38درصد به آن اعتماد ندارند.    |       صدای آمریکا|

   اشاره مقام سابق آمریکایی به آسیب پذیری اقتصادی ایران
ریچارد نفیو عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا در نشست اندیشکده بروکینگز: بازگشت 
ایران به بازارهای جهانی و درگیر شدن این کشور در تجارت خارجی، آسیب پذیری این کشور 
در برابر تحریم ها را افزایش خواهد داد. در پاسخ به کسانی که امکان بازگشت تحریم ها را زیر 
سوال می برند، روسیه را مثال می زنم. روســیه تولیدکننده به مراتب مهم تر نفت است، با این 

حال توانسته ایم تحریم ها را علیه این کشور حفظ کنیم.   |       فارس|

   توصیه های ضدایرانی اندیشکده آمریکایی به سیاستمداران این کشور
اندیشـکده »واشـنگتن«: آمریـکا باید توانایـی جنگ سیاسـی خـود را شـامل فعالیت های 
اطالع رسـانی و تاثیرگـذاری، جنـگ اقتصـادی و عملیـات مخفـی بـرای بی ثبات سـازی 
کشـورهای متخاصـم ماننـد ایـران تقویـت کنـد. تهدیـد جنـگ نـرم و سیاسـی می توانـد 
مهم تریـن ابـزار در جعبـه ابـزار سیاسـت آمریـکا در مواجهـه بـا کشـورهایی چـون ایـران 
باشـد. بخش عمده قـدرت نـرم امریـکا در بخش خصوصـی نهفته اسـت؛ در فرهنـگ عامه 
و مصرفـی، هالیـوود، بخـش فنـاوری اطالعـات و نظـام آمـوزش عالـی می توانـد به طـور 
موثـر، به عنـوان ابـزار سیاسـت خارجـی، بسـیج شـود. بـا ایـن حـال، تـا هـر انـدازه ای که 
ایاالت متحـده به دنبـال گسـترش ارزش هـای خـود و پیشـبرد منافـع از طریق گسـترش 
ارتباطـات میـان مـردم و تشـویق تبـادل ایده هـا و اطالعـات و گشـودن بازارهـا بـه روی 
محصوالت فرهنگی و تجـاری آمریکایی باشـد، جریان یافتـن اطالعات و ایده ها را به سـوی 

ایـران تسـهیل می کنـد.   |       مشـرق نیـوز|

  حمایت تلویحی کلینتون از جنگ شیعه و سنی در منطقه
به رغم عــدم تمایل رســانه هــای آمریکایی به افشــای ایمیلهــای کلینتــون، خبرنگار 
راشــاتودی فاش کرد: در یکــی از ایمیل هــای هیالری کلینتون آمده اســت، "ســقوط 
خاندان اســد به احتمــال زیاد ممکن اســت شــعله جنگ فرقــه ای را میان شــیعیان و 
اکثریت ســنی ها در منطقــه برافروزد و پــای ایــران را نیز به ایــن معرکه بکشــد، که از 
 دیــدگاه فرماندهان اســرائیلی بــرای اســرائیل و متحدان غربــی اش شــاید چیز بدی 

نباشد". |       خبرگزاری صداوسیما|

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

مایکل هایدن، مدیر ســابق ســازمان امنیت ملی آمریکا و ســازمان ســیا اعــالم کرد:  
 آمریکا به بهانه حضور در جنگ با تروریســت ها "کشــتارهای هدفمند" خــود را توجیه 

می کند |       تسنیم به نقل از گاردین |

ـ کبیر # جهاد 
در میدان های مختلف از دشمن تبعّیت نکن

در بیـن جهادها جهـادی هسـت کـه خـدای متعـال در قـرآن آن را »جهـاد کبیـر« نـام نهاده: 
َو جاِهدُهـم بِـه  ِجهـاًدا َکبیـًرا؛ در سـوره ی مبارکـه ی فرقـان اسـت؛ »بِـه « یعنـی بـه قـرآن، 
»جاِهدُهـم بِـه « یعنی به وسـیله ی قـرآن با آنهـا جهـاد کـن؛ ِجهـاداً َکبیـًرا... اطاعت نکـردن از 
کّفـار همان چیـزی اسـت که خـدای متعـال بـه آن گفته جهـاد کبیـر. ایـن تقسـیم بندی غیر 
از تقسـیم بندی جهـاد اکبـر و جهـاد اصغـر اسـت... »جهـاد کبیـر« یعنی چـه؟ یعنـی اطاعت 
نکـردن از دشـمن، از کافـر؛ از خصمی کـه در میـدان مبـارزه ی با تـو قـرار گرفته اطاعـت نکن. 
اطاعت یعنی چـه؟ یعنی تبعّیـت؛ تبعّیت نکـن. تبعّیت نکـردن در کجا؟ در میدانهـای مختلف؛ 
تبعّیـت در میدان سیاسـت، در میدان اقتصـاد، در میدان فرهنـگ، در میدان هنـر. در میدانهای 

مختلف از دشـمن تبعّیـت نکـن؛ این شـد »جهـاد کبیـر«. 95/3/3   

شوهر، تکیه گاه و مایه آرامش زن
زن هـم در کشـاکش زندگـی زنانـه خـود، بـا بحرانهـا و بـا تالطمهایـی مواجـه 
می شـود. چـه در محیـط بیـرون از خانـه مشـغول تـالش و فعالیـت و کارهـای 
گوناگـون سیاسـی، اجتماعـی و... باشـد یـا در داخـل خانـه مشـغول باشـد کـه زحمـت و 
اهمیتـش کمتـر از کار بیـرون نیسـت. حـاال زن در این کشـاکش بـه تالطمهایـی برخورد 
می کنـد و چـون روح او ظریفتر اسـت، بیشـتر بـه آرامش، به آسـایش، بـه تکیه کـردن به 

یک شخص مطمئن احتیاج دارد. او کیست؟ او شوهر است. 81/6/6

جوانی خود را در راه اسالم و 
جمهوری اسالمی صرف کنید

برادران! شــما ایــن اوراق را قبــل از مرگ من 
نمی خوانید. ممکن است پس از من بخوانید. 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 
شایسته 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 
عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و 
از آن حفاظت و پاســداری 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 

َویَثبِّْت اَقداَمُکم   وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی)ره(

شخصیت امام)( با هیچکدام از رهبرهای دنیا قابل مقایسه نیست؛ او را فقط با پیامبران  سان250 ساله
ان

  
و اولیا و معصومان)( میتوان مقایسه کرد. او شاگرد و دنباله روِ آنها بود و به همین خاطر 
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 است که به آنها رهبر 
بگوییم و امام را هم با همین عنوان یاد کنیم. اگر به آنها رهبر بگوییم، باید عنوان دیگری 
برای امام)( انتخاب کنیم. او اصالً از جنس و خمیره ی انبیا بود. توصیف و ترسیم چهره ی آن عزیز 

خدا و عزیز بندگان صالح او، واقعاً خیلی مشکل است. 68/3/18   

توصیف شخصیت امام خمینی )( از زبان رهبر انقالب:

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

»نماِز با توّجه« را در جوانی تمرین کنید
به نماز توّجه کنید، نماز خوب، نماز با توّجه، نماز با احســاس حضــور در مقابل پروردگار. 
حضور قلب یعنی دل در هنگام نماز حاضر باشد، اینجا باشد. گاهی ما داریم نماز میخوانیم 
دلمان جای دیگر است؛ حضور قلب یعنی دلمان همین جا باشد، در سّجاده مان باشد، متوّجه 
نمازمان باشد، جای دیگر نباشد. این را شما جوانها تمرین کنید؛ ممکن است اّول هم سخت 
باشد لکن تمرین کنید، آسان خواهد شد، عادت شما خواهد شد. اگر امروز تمرین کردید، 
همیشه به دردتان خواهد خورد؛ اگر در جوانی تمرین نکرده باشید، وقتی به سّن امثال بنده 

رسیدید، کار سخت خواهد شد. 95/3/3    

خدایـا! یعنی حـاج احمـد متوسـلیان برمی گـرده به آغـوش وطـن؟ یعنـی االن چه 
وضعی دارن؟ این خبر رو سـید حسـن نصـرهلل داده اونـم توی خـط حـزب ا... یعنی وقتی 
حـاج احمـد برگـرده چـی می گـه بـه مـا؟ نمـی گـه چـرا حضـرت آقـا رو اینجـوری پیر 

کردین؟ خدایا جواب حاج احمد متوسلیان رو چی بدیم؟
خواهشـم اینـه در مـورد تبییـن و تفسـیر بیانـات مهـم حضـرت آقـا به یک سـتون 
بسـنده نشـه..نهیب تکان دهنده معظم له که خرمشـهر ها در پیش اسـت، بسـیار فراتر از 
ایـن چنـد خـط نوشـتار اسـت! اصـال کلـی سـئوال بـرای مخاطـب ایجـاد کـرده. درباره 
خصوصیـات جبهه خودی، جبهه دشـمن، سـتون پنجمی هـا، عملیاتها، نقشـه عملیاتها، 
فرماندهـان، محـل درگیـری هـا، شـهدا و اسـرا و مجروحیـن ایـن جنـگ، رمـز عملیات 
و..و..و.. اسـتدعا دارم ویـژه نامـه ای مخصـوص ایـن موضوع مهـم درنظر بگیریـد و تحلیل 

کنید.جایی مطمئن تر و دلسوز تر از اینجا سراغ نداریم خدا می دونه.
 هـر شـماره خـط حـزب ا... که تـوی صفحـه میـاد، بـرای مـا مثـل نسـیم جانفزای 
نفسـهای حضـرت آقا هسـت فداشـون بشـم..خط حـزب ا... نقـش مهمـی تـوی  افزایش 
روحیـه و  رشـدافکار و تبییـن و تعمیـق حقایـق داره.خـدا الهـی حفظتـون کنـه و بـر 

توفیقاتتون بیفزاید.
سـتون خانواده هـم بسـیار مفیـده و حقیقتـا روی زندگی مـا اثر مسـتقیم و مثبـت داره..

زندگـی شـخصی ما هـم اینچنیـن مدیـون این مـرد بـزرگ الهی هسـت.
ابراهیـم زمان: باعرض سـالم و تشـکر از اینکـه ذکر نـام و یـادي از این انسان)اشـاره 
بـه آقـای احمـد احمـد کـه در شـماره پیشـین کتـاب خاطـرات وی در بخش پیشـنهاد 
خواندنی معرفی شـد( وارسـته و رهیـده از هرآنچـه رنگ تعلـق پذیرد، برای سـالمتي این 

مرد الهي یک حمدشفاء در معیت صلوات بر محمد وآل محمد)(قرائت بفرمائید.
منتظرالمهـدی: )اشـاره به کتـاب خاطـرات احمد احمـد، که در شـماره پیشـین در 
بخـش پیشـنهاد خواندنـی معرفـی شـد( بسـیار کتـاب ارزنـده ای اسـت بخصـوص در 
شـناخت دوران خفقان طاغوت ودشـواری مبارزه بـا آن ،ومهم تـر از همه آشـنایی با روند 
مبـارزات ،تحـوالت وتغییـرات ایدئولوژیـک مجاهدیـن خلـق )منافقیـن( .مطالعـه ایـن 

کتاب را اکیدا توصیه می کنم .موفق باشید.
مهدی.س.ش: مهـم اینه که تا وقتی سـایه شـون باال سـرمون هسـت از.فرمایشـات 
شـون تبعیت کنیم و با عمل بـه فرمایشـات ایشـان در حوزه اقتصـاد، فرهنگ، سیاسـت، 

علم و دانش، آقا مون رو دلشاد کنیم. دوست داشتن واقعی به عمله. 

واژه کلید

فقط تکلیف الهی برای امام مهم بود

اعتقادم این اسـت کـه مهمتریـن خصلت امـام بزرگـوار ما ایـن بود کـه خویش و 
بیگانـه و دوسـت و آشـنا، برایـش فرقـی نداشـت. حقیقتـاً خـدا می دانـد کـه آن 
بزرگـوار در این دنیـای تاریک ظلمانـی، مثل یک خورشـید، چند صباحی آمد درخشـید و 
رفت، تـا مـردم بدانند کـه خورشـیدی هـم هسـت. دیگـر بعـد از ائمـه و معصومیـن، ما و 
دیگران هـم مثـل آن آدم سـراغ نداریـم... آن مرد، اگـر می فهمید کـه تکلیف اسـت، عمل 
می کـرد...آن روزی کـه او بـه مـردم خطاب کـرد و مبـارزه را شـروع نمـود، در بیـن علما و 
بـزرگان و شـخصیتهای برجسـته و انسـانهای الیقـی کـه بودنـد، انصافـاً هیچ کـس گمان 
نمی کـرد که مردم پشـت سـر کسـی کـه صاحـب ایـن دعـوت و فریـاد اسـت، راه بیفتند. 
البته امـام به مـردم ایمان داشـت و معتقد بـود که می آینـد؛ امـا درعین حـال، آن دریادلی 
از تـوکل به خـدا و این کـه من تکلیفـم را عمـل می کنـم، می خواهنـد بیاینـد، می خواهند 
نیایند، مهـم بـود. خـدای متعـال هـم قاعده یـی دارد: »مـن کان هلَلّ کان اهلَلّ لـه«)1(. »من 
اصلح فیمـا بینـه و بیـن اهلَلّ اصلـح اهلَلّ فیمـا بینـه و بین الّنـاس«)2(. هـر کس بیـن خود و 

خدا را درست و اصالح کند، خدا بین او و مردم را درست خواهد کرد.   69/10/10  
1(بحار األنوار، ج  ۷9، ص 19۷.  

2( نهج البالغه: حکمت 89.

حدیث شـرح

چند مساله در باب روزه
 1. روزه مانند همه ی عبادتهای دیگر باید با نیت همراه باشد، بدین معنی که خودداری انسان 
از خوردن و آشامیدن و ســایر چیزهای باطل کننده ی روزه، به خاطر دستور خداوند باشد و 

همین که چنین عزمی در او باشد کافی است و الزم نیست آن را بر زبان بیاورد.
 2. مالک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشــدید 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 شدن وقت شروع شده 

جایز است به صرف شروع اذان، افطار نماید و صبر کردن تا پایان اذان الزم نیست.  

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

)( حضور رهبر انقالب در مصالی تهران، برای تشییع پیکر مطهر حضرت امام
»...  و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن، طوفان مصیبت و عزا، بــر 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 بخشیده 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 شمرد. 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. ..«

کتــاب، طرحی از اندیشــه و رهبــری حضرت 
آیت ا... خامنه ای اســت. در این کتــاب از بیانات و 
خاطرات رهبر انقالب استفاده شــده و نویسنده 
تالش نموده تا به طور فشــرده، نمایی روشــن و 
سرراســت از خطــوط کلی زندگی، شــخصیت، 
اندیشــه و رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای ارائه 
کند. این کتاب که به کوشــش آقــاي مصطفي 
غفاري فراهم شــده را می توان نخستین نمونه در 
مطالعات رهبری پژوهــی مبتنی بر تجربه انقالب 
اسالمی دانســت که نه تنها به اندیشــه، بلکه به 
الگوی کنــش و ســازوکارهای رهبــری آیت ا... 
خامنه ای نیز می پردازد. کتــاب »از نیمه خرداد« 
برای اولین بار در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی 
و در دسترس عالقمندان قرار گرفت. امکان خرید  
اینترنتی این کتاب از طریق ســایت انتشــارات 

موسسه انقالب اسالمی فراهم است.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

از نیمۀ خرداد

هفته سخن

 موضـوع هشـتم ]از مؤلفه های سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی[، مسـئله ی اصـالح الگوی 
مصرف اسـت؛ مسـئله ی صرفه جویـی، پرهیـز از ریخت وپـاش، پرهیـز از اسـراف، پرهیز 
از هزینه کردهـای زائـد. البتـه در ایـن زمینه خطـاب اول من متوجه به مسـئوالن اسـت؛ 
مسـئوالن نـه فقـط در زندگی هـای شـخصی خودشـان ]بلکـه[ در درجـه ی اول و در 
حـوزه ی مأموریت خودشـان بایـد بجـد از ریخت وپـاش پرهیـز کننـد. اگر چنانچـه این 
شـد یعنی ما مسـئولین کشـور بـه ایـن اصـل پایبنـد بودیـم، آن وقت ایـن روحیـه، این 
خصلـت، این اخالق، سـرریز خواهد شـد بـه مـردم. ما امـروز در بین مـردم و کسـانی که 
دستشـان به دهانشـان میرسـد هـم اسـراف زیـاد می بینیـم، در خیلـی از موارد اسـراف 
وجـود دارد؛ خطـاب هـم میکنیـم بـه مـردم، لکـن ایـن از جملـه ی جاهایـی اسـت کـه 
»کونـوا دعـاه الناس بغیـر السـنتکم«. مجموعه ی مسـئولین کشـور بایسـتی در شـئون 
مجموعـه ی تحـت مدیریـت خودشـان بـه ایـن توجـه کننـد: اسـراف نباشـد؛ الگـوی 

مصرف، یـک الگـوی حقیقتـاً عاقالنـه، مدبرانـه، اسـالمی باشـد. 92/12/20    

مسئوالن باید بجد از »ریخت وپاش« پرهیز کنند
مطالبه رهبر انقالب  از مسئوالن نظام در مورد اصالح الگوی مصرف:

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

»قیام 15 خرداد« خِط مبارزه را روشن کرد

15خرداد یک قیام مردمی بود. علت این قیام هم این بود که در روز عاشورای آن سال که  ت تاریخی
روایـ

مصادف با سیزدهم خرداد میشــد، امام امت حقایق افشا نشــده ی تا آن روز را با مردم 
بیواسطه در میان گذاشتند... شب بعد از این ســخنرانی، یعنی شب نیمه ی خرداد که 
مصادف با دوازدهم محرم بود، امام را دزدانه، نیمه شب از منزلشان در قم ربودند و به تهران 
آوردند و زندانی کردند. روز نیمه ی خرداد مردم به مجرد این  که فهمیدند که امام دستگیر 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 باشــد، غافلگیر شد و دست به یک عمل تند وحشیانه ی حساب نشــده زد. مردم را در 
خیابان ها و میدان ها به رگبار بستند 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 این حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. 
نه آن کسانی که با انگیزه ی ملیگرایی حرکت میکردند و نه آن کســانی که با انگیزه های مادی و 
مارکسیستی راه میرفتند و نه حتی آن گروه هایی که با انگیزه های مذهبی و اسالمی تشکلی داشتند. 

هیچ کدام در این خیزش عمومی خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشته اند. 61/3/14    

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

امام )( در 13 خرداد 1342 طی نطقی تاریخی در مدرسه  فیضیه  قم به اعتراض و افشاگری 
علیه رژیم پهلوی و ارتباط آن با رژیم اشغالگر اسرائیل پرداختند. دو روز پس از این سخنرانی، 
امام خمینی )( توسط مزدوران حکومت شاه دســتگیر و به تهران منتقل شدند.قیام 15 
خرداِد مردم در اعتراض به این دســتگیری و علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. این قیام مبدأ 

انقالب اسالمی ملت ایران است.

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

حزب ا...
این است

مطالبه
رهبری

نجف اشرف، دهه چهل شمسی
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