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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی شمــاره  40|  هفتــه سـوم تیـر 95 هفته نامه خبـری-تحلیلی  

   امتحان جنگ احزاب
شــدت و عظمــت ســپاه دشــمن آنچنان 
وحشــت انگیز بــود که قــرآن دربــاره ی آن 
می فرماید: "َو إِْذ َزاَغــِت الْبَْصاُر َو بَلََغِت الُْقُلوُب 
الَْحَناِجَر"، "چشم ها از شــدت وحشت خیره 
شده بود و جان ها به لب رسیده بود." در چنین 
حالتی بود کــه مؤمنان در معــرض آزمایش 
قرار گرفتنــد و به تعبیر قرآن "تکان ســختی 

خوردند." 

هنـگام،  ایـن  در  َشـِدیًدا(  زِلْـَزاًل  ُزلِْزلُـوا  )َو 
مسـلمانان دو دسـته شـدند: »کسـانی کـه 
دل هایشـان مریـض بـود، اینهـا گفتنـد کـه 
پیغمبر به ما راسـت نگفـت، گفت شـما پیروز 
می شـوید؛ بفرما! لشـکر دشـمن آمـده و دارد 
می آیـد، پـدر مـا را در می آورنـد. یعنـی یـأس 
و ناامیـدی و خودکم بینـِی در مقابل دشـمن و 
یـک گرایـش قلبی پنهـان بـه دشـمن در آنها 
وجـود داشـت؛  اّما عـّده ی دیگـر کـه اکثریّت 

بودنـد گفتنـد نـه، قضّیـه این جوری نیسـت، 
هـذا مـا َوَعَدنَـا اهللُ َو َرسـولُه؛ ایـن دشـمنی را 
قبـًا خـدا و پیغمبر بـه ما گفتـه بودنـد؛ گفته 
بودنـد که شـما وقتـی وارد این میدان شـدید، 
همه ی عوامل کفر و اسـتکبار با شـما دشمنی 
می کننـد... یعنـی آمـدن دشـمن و حملـه ی 
دشـمن، بـه جـای اینکـه روحّیـه ی اینهـا را 
تضعیـف کنـد... ایمانشـان را تقویـت کـرد 
95/4/12« اینگونـه بـود که "سـنت الهـی" نیز 

به کمک مسـلمانان آمـد و پیـروزی را رقم زد: 
"در آن هنـگام کـه لشـکرهاي )عظیمـي( بـه 
سـراغ شـما آمدنـد، مـا بـاد و طوفان سـختي 
بـر آنهـا فرسـتادیم و لشـکریاني کـه آنهـا را 
نمي دیدیـد. )و بـه ایـن وسـیله آنهـا را در هم 

شکسـتیم("

   جنگ احزاب جدید
»در مقــام مقایســه، اگر بخواهیــم جبهه ی 
امروز دشــمن علیه جمهوری اســامی را در 
صدر اســام مشابه ســازی بکنیم، می شــود 
جنگ احــزاب. 95/4/12« یعنی »مــا با یک 
جبهه ی دشــمن که جبهــه ی اســتکبار و 
دنباله هــا و حواشــی اش اســت، درگیریم... 
محــورش آمریــکا و صهیونیســم اســت، 
دنباله هــا و آویزه هــا و حاشــیه هایش هــم 
 بعضــی از ایــن قدرت هــا و نیمه قدرت های

 موجودی هســتند کــه مشــاهده می کنید. 
95/2/1« در این جنگ احزاب جدید هم مانند 

جنگ احزاب صدر اســام، »اّولین آماج آنها... 
اصل نظام اسامی است. 95/4/12« 

جرج فریدمــن، مســئول مرکــز راهبردی 
استراتفور آمریکا چند ســال پیش گفته بود: 
"مشــکل ما با ایران بر ســر فعالیت هسته ای 
این کشــور نیســت، بلکه مشــکل آن است 
که ایران نشــان داده اســت نه فقــط بدون 
حمایــت آمریــکا، بلکــه در حــال درگیری 
 بــا آمریکا نیــز می تــوان بزرگتریــن قدرت 
 تکنولوژیک و نظامی منطقه بــود. این پدیده 
ایران را به یک الگو برای کشــورهای اسامی 
تبدیل کرده اســت و بهــار عربــی )بیداری 

اسامی( را در پی داشته است."
البته باید دانست که این جنگ، جنگی نظامی 
یا فیزیکی نیست. اساســا »دشمن چند جور 
حمله می کنــد: یک جور حمله های ســخت 
اســت... این را دشــمن تجربه کرد و شکست 
خورد... مرحله ی دیگری از مقابله و معارضه ی 
آنها، عبارت بود از حمله ی نــرم. حمله ی نرم 
یک نوعش همین چیزهایی است که مشاهده 
کردید: تحریــم اقتصادی، تبلیغــات اغواگر و 

امثال اینها. 
اینها کارهایی است که دشمن از روز اّول شروع 
کرد و ادامه داد؛ به خیال خودشان تحریم های 

فلج کننده ای را نســبت به جمهوری اسامی 
اعمــال کردند؛ این هــم اثر نکــرد... آنچه در 
مرحله ی سّوم دارد انجام می گیرد جنگ نرم از 
نوع دیگر اســت؛ این است که خیلی خطرناک 
اســت... و آن عبارت اســت از نفوذ در مراکز 
تصمیم سازی و تصمیم گیری؛ آن عبارت است 
از نفوذ برای تغییر باورهای مردم... در یک کلمه: 
تاش در این جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی 

شدن نظام از عناصر قدرت است. 95/3/6« 

   راه پیروزی 
ــن  ــروزی در ای ــت و پی ــکار برون رف ــا راه ام
جنــگ احــزاب جدیــد چیســت؟ بــا توجــه به 
ــر، و  ــاه اخی ــر انقــاب در چنــد م ــات رهب بیان
ــت« و  ــوع »معنوی ــه دو موض ــان ب ــه ایش توج
ــکار  ــد راه ــر می رس ــه نظ ــری«، ب »انقابی گ
پیــروزی، ایجــاد همــان شــاخصه هایی اســت 
کــه رهبرانقــاب در بیانــات خــود در ســالگرد 
ــه  ــوان "س ــی)(، به عن ــام خمین ــت ام رحل
ــام" برشــمردند:  ــی شــخصیت ام عنصــر اصل
»مؤمــِن متعّبــِد انقابــی«. »مــا امــام را 
بــا صفــات متعــّددی همــواره توصیــف 
ــر  ــا کمت ــه م ــت -ک ــن صف ــا ای ــم اّم می کنی
امــام را بــا آن توصیــف کرده ایــم- یــک 
ــد  ــن اســت، متعّب ــع اســت؛ مؤم ــت جام صف
اســت، انقابــی اســت. 95/3/14« جریــان 
حــزب ا... و جامعــه مومــن و انقابــی بایــد 
بتوانــد هــم در "خودســازی" و هــم در 
"دگرســازی" ایــن ســه عنصــر را بــا هــم 
ــد "مؤمــن" باشــد  ــد. بای ــت و لحــاظ کن تقوی
ــد و دل او  ــن ش ــان مؤم ــی انس ــه »وقت چراک
بــاور کــرد، آن وقــت... در میــدان جنــگ هــم، 
مثــل یــک گلولــه ی آتــش، در دل هــدف 
باشــد  "متعبــد"    »95/4/12 می نشــیند. 
چراکــه »هرچــه جوانــان و دانشــجویان دارای 
ــار  ــن بیشــتر باشــند، عمــل، رفت ــد و تدیّ تعّب
ــوردار  ــری برخ ــیب کمت ــا از آس ــر آن ه و فک
ــدان  ــه در می ــا ک ــود. 88/6/8« آنه ــد ب خواه
امتحــان جنــگ احــزاب، دل هایشــان مریــض 
شــد و جــزو گــروه اول شــده و دچــار ریــزش 
ــا  ــد. ام ــر بودن ــن عنص ــد ای ــز فاق ــدند نی ش
ایــن دو کافــی نیســت، "انقابــی بــودن" 
هــم شــرط اســت. »البتــه انقابی گــری 
ــدروی  ــا، تن ــغ برخی ه ــر و تبلی ــاف نظ برخ
ــه،  ــی عادلن ــری یعن ــه انقابی گ ــت بلک نیس
ــه،  ــوزانه، منصفان ــق، دلس ــه، دقی خردمندان
ــه و بــدون رودربایســتی عمــل کــردن  قاطعان
95/4/9« . بــا مجمــوع ایــن ســه عنصــر اســت 

ــگ  ــد در جن ــزب ا... می توان ــان ح ــه جری ک
ــد.  ــت یاب ــروزی دس ــه پی ــد ب ــزب جدی اح
ُ َو  ــَدَق اهللَّ ــولُُه َو َص ُ َو َرُس ــا اهللَّ َ ــا َوَعَدن ــَذا َم "َه

ــولُُه." َرُس

بررسـی کلی تاریخ اسـالم نشـان می دهـد کـه بزرگ تریـن رویارویی سـپاه اسـالم با 
دشـمن در "جنگ احزاب" بوده اسـت. »همه ی جمعّیت مدینه آن روز شـاید بـه ده هزار 
نفر نمیرسـید؛ زن و مـرد و کوچک و بـزرگ و بّچـه و مانند اینهـا. احـزاب -یعنی کّفار و مشـرکین 
مّکـه- از تمام اقـوام موجـود در آن منطقه، مـردان زبـده ی جنگی شـان را انتخاب کردنـد، ده هزار 
نفر شـدند! حمله کردنـد به مدینـه؛ ایـن قضّیه ی کوچکـی نبـود. گفتند میرویـم مدینـه، همه را 
قتل عـام میکنیم؛ هم خـود آن مّدعـی نبـّوت را -یعنی پیغمبـر را- هم اصحابـش را؛ قـال قضّیه را 
میَکنیـم، تمـام میکنیـم قضّیـه را.... مؤمنیـن در مقابـل ایـن حادثـه قـرار گرفتنـد.« 95/4/12

متأّسفانه عید مردم در بعضی از کشورها عزا شد؛ در بغداد چند صد خانواده، داغ عزیزانشان را دیدند به دست 
جنایتکاران و تروریست ها و کسانی که میخواهند اسام جعلی و بدلی را به دستور اربابان خودشان در میان مردم 
رائج کنند... این نتیجه ی پرورش دادن تروریسم به وسیله ی دستگاه های امنّیتی و دستهای ناامن دستگاه های 
آمریکا و صهیونیست و انگلیس است که این چیزها را در دنیای اسام به وجود آورده اند؛ البّته خودشان هم آسیب 

خواهند دید -همچنان که بتدریج دارند می بینند- اّما این گناه آنها و جرم آنها است. 95/4/16

عید مردم در بعضی کشورها عزا شد
این شماره 

تقدیم می شود 
شهدای مظلوم

حادثه تروریستی 
الکراده عراق

تاریخ شهادت:  13 تیر 1395

  کشـته شـدن بـا 18 ضربه 
چاقو در دادگاهـی در آلمان

امام کالم حزب ا... تریبون

 رئیس  سازمان سیا: انتظار برای رفع فوری تحریم ها
جان برنان، رئیس  سازمان سیا، در اندیشــکده شــورای روابط خارجی ایران گفت: ایران 
هنوز توســط دولت آمریکا، به خاطر کارهایی که انجام داده، حامی اصلی تروریسم دولتی 
شناسایی می شود، بنابراین آنها، هم بخشی از مشکل هستند و هم من امیدوارم با افزایش 
نفوذ و قدرت  گیری برخی از عناصر مدرن تر در داخل دولت ایران، شاهد این باشیم که ایران 
به ســمت پیوســتن دوباره به جامعه ملل حرکت کند و به وظایف و تعهداتش عمل کند. 
من فکر می کنم که انتظارات برخی در داخل ایران، از هنگامی که توافق امضا شــد، مبنی 
 بر اینکه رفع فوری تحریم ها و گشــایش فوری ناشــی از آن اتفاق خواهد افتاد، بسیار بال

 بود.    |       فارس |

   نصرا...: محور مقاومت از فلسطین و قدس دست نخواهد کشید
دبیرکل حزب ا... لبنان در ســخنانی به مناســبت روز جهانی قدس: اســرائیل باید از وجود 
محو شود تا حق به حقدار برســد و تسلیم و ســازش در مقابل این دشمن جایز نیست. تنها 
راه در مقابل مردم فلسطین و ملت های منطقه که مورد تجاوز این رژیم قرار دارند پایداری و 
مقاومت است. ستون محور مقاومت ایران، سوریه و دیگر طرف ها در امت اسامی هستند. تمام 
حامیان و ابزارهای اسرائیل در منطقه بدانند که کشورها و جنبش های ما از فلسطین و موضوع 
قدس دست نخواهند کشید. این سخن درست نیســت که برخی تصور می کنند حمایت از 
جنبش های فلسطینی به علت اختاف با تهران در قبال مواضع ایشان نسبت به سوریه قطع 
شده است. هرگز، این موضوع درست نیست. موضع جمهوری اسامی و موضع محور مقاومت 
به  ویژه موضع حزب ا... در این رابطه این است که درست است که ما در رابطه با موضوع سوریه 
با برخی گروه های فلسطینی اختاف نظر داریم، اما در این رابطه چیزی از آنها نمی خواهیم و 

فشاری بر آنها وارد نمی کنیم و با آن ها در این رابطه به مشاجره نمی پردازیم.   |       مهر|

   بزرگترین کمک نظامی تاریخ آمریکا به رژیم صهیونیستی
روزنامه نیویورک تایمز نوشــت: مقامات آمریکایی گفتند دولت آمریکا آماده امضای بسته 
جدیدی از کمک های نظامی اســت که بزرگترین تعهد کمک هــای نظامی به هر دولتی 
در تاریخ آمریکا به شــمار می رود. در همین حال نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی طی 
سخنانی در ســفارتخانه ایالت متحده در اراضی اشــغالی با تاکید بر اینکه آمریکا شریک 
واقعی اســرائیل اســت، دلیل در امان ماندن اتحــاد اســرائیل-آمریکا از حوادث مختلف 
را اینگونه بیان کرد: دلیل آن ســاده اســت. وقتی آمریکایی ها به اســرائیل نگاه می کنند، 
 خودشــان را می بینند. و وقتی اســرائیلی ها به آمریکا نگاه می کنند، آنها نیز خودشــان را 

می بینند.   |       فارس و خبرگزاری صداوسیما|

  الحوثی: ایران بخشی از کیان امت یمن است
عبدالمالک الحوثی، رهبر جنبش انصارهلل یمن: ایران که بخشی از کیان این امت است بخش 
تشکیل دهنده امت اسامی است و از برکات مسلمانان اســت. ایرانی ها کسانی هستند که 
مواضع شرافتمندانه و با کرامت در قبال سلطه آمریکا دارند، دارای موضع مسئولنه ای در قبال 

حزب ا... هستند و از جنبش های مقاومت حمایت می کنند. |       رسا نیوز|

مدح منبر

پدر و مادرها! ازدواج را آسان کنید
من به پدرها و مادرها تذّکر میدهم؛ خواهــش میکنم و تقاضا میکنم که یک خرده 
امکانات ازدواج را آسان کنید. پدر و مادرها سخت گیری میکنند؛ هیچ سخت گیری 
لزم نیست. بله، یک مشکات طبیعی وجود دارد -مسئله ی مسکن، مسئله ی شغل و از این 
مسائل- لکن »اِن یَکونوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم اهللُ ِمن َفضلِه«؛ خب، این قرآن است. ممکن است جوان، 
الن هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشد، اّما ان شاءاهلل بعد از ازدواج خدای متعال گشایش 
میدهد. ازدواج جوانها را متوّقف نکنند؛ من خواهش میکنم که پدرها و مادرها به این مسئله 

توّجه کنند.     94/4/20

یک درهم بیت المال حساب دارد

ما چــه کنیم بــا بیــت المال مســلمین؟ 
وظیفــه حکومتها چیســت با بیــت المال 
مســلمین؟ ایــن مســاله، مســئله ایــن 
نیســت کــه در آن وقــت و در حکومــت 
حضرت امیر باشــد؛ این دســتور اســت در 

طول تاریخ برای کســانی کــه متکفل حکومت هســتند که تــا اندازه ممکــن در بیت 
المال تصــرف نکنند، یــک ِدرَهمــش در آن طرف حســاب دارد. باید حســاب بدهیم، 
باید در پیشــگاه خدای تبارک و تعالــی، در کارهایی کــه می کنیــم، تصرفهایی که در 
بیت المــال می کنیم، بایــد بعد حســاب بدهیم چرا؟ زیاده روی شــده باشــد، مجازات 
دارد؛ عدالت شــده باشــد، مجازات خیر دارد. بیت المال مســلمین را بزرگ بشــمارید.

باید اشخاصی که، مقاماتی که هستند، مالحظه کنند که به اندازه ضرورت مشاور بگیرند، 
به اندازه ضرورت خدمتگزار بگیرند، نه به اندازه دلخواه. و این معنا را باید همه ما بدانیم که 

دلخواههای ما آخر ندارد.  امام خمینی )(؛ 13 شهریور 1364

6714***913 : سـام بزرگـواران. لزم اسـت بحثهـای اخاقی مسـتمر هم داشـته 
باشـید خصوصـا در رابطـه با انـواع حق النـاس که امـام )( بسـیار نگـران اخـاق جامعه 

وحوزه ها ی علمیه بودند 
6885***916: خدایـا بحق فرزنـد زهرا)(،این پـرده گناه راازجلوی دیـده گانمان محو 

بفرما تاچهره نورانی آن حضرت حاضربین خوبان خودت را ببینم،آمین یارب العالمین.

6590***914 : سـام تشـکر از این نشـریه چه مطالب خوبـی از معظم له بیان کرده اسـت 
من و خانوادام پشت سر رهبرم هستم عشق من رهبرم است.

6885***916 : سـام طاعات و عبـادات قبول. آیابرایتان ممکن اسـت نشـریه رابه 
آدرس پست   نمائید؟

پاسـخ: چاپ و توزیع نشـریه بـر عهـده ی نیروهـای مردمی اسـت، به ایـن نحو کـه فایل 
Telegram. و یا کانال خـط حـزب اهلل khamenei.ir نشـریه هر هفتـه بـر روی سـایت
me/KhatteHezbollah  در دسـترس  جامعـه مومـن و انقالبـی برای مطالعـه، تکثیر و 

توزیـع قـرار می گیرد.

ذخیره برای تمام طول عمر
باید از خـدای متعال بخواهیـم که عبادات مـردم عزیـز را در این ماه، با قبـول خود و 
لطف ویـژه و خاص خـود، ارزش و اعتبار ببخشـد؛ همچنان کـه در دعای صحیفه ی 
سـجادیه آمده اسـت: »یا َمن یَجَتبی َصغیَر ما یُتَحُف بِه و یَشـُکُر یَسـیَر مـا یُعَمُل لَـه ... یا َمن 
یَدنو اِلی َمـن َدنا ِمنـُه و یا َمـن یَدعو اِلی نَفِسـه َمـن اَدبََر َعنـُه«.)1( ایـن دعائی اسـت که امام 

سجاد )( در مثل امروزی - روز عید فطر - آن را میخواندند و تعلیم دادند که بخوانند.
یک گام به سمت خدا بردارید، خدای متعال شــما را به خود نزدیک میکند. آن کسانی که به 
حقیقت، به معنویت، به خدا و به دین پشت کرده اند، خدای متعال از روی رأفت و رحمت، آنها 
را دعوت میکند و فرا میخواند؛ این لطف و رحمت الهی است. جوانهای عزیزمان نورانیتهائی 
را که در این ماه به دســت آوردند، این ذخیره را برای تمام طول عمــر و لاقل برای این یک 
سال تا عید فطر آینده و تا ماه رمضان آینده، برای خود نگه دارند. انس با قرآن را، توجه به خدا 
را، ذکر را، حضور در صحنه هائی که خدای متعال دوســت میدارد بندگانش در آن صحنه ها 

حضور پیدا کنند برای خود نگه داریم، و خدای متعال هم برکت خواهد داد.   91/5/29  
1( صحیفه سجادیه: دعای 46

حدیث شـرح

این است حزب ا...

احکام فطریه 

 فطریه ی مهمان یک شبه بر عهده  چه کسی است؟
  فطریه میهمان یک شبه بر عهده خودش می باشد و بر عهده ی میزبان نیست.

 پرداخت فطریه غیرسادات به سادات چگونه است؟ 
 غیر ســادات نمی توانند فطریه را به ســادات فقیر پرداخت کنند و در صــورت پرداخت مجزی 

نمی باشد و ماک در این امر سرپرست خانواده می باشد.
 پرداخت فطریه در شهری غیر از شهر شخص پرداخت کننده چگونه است؟ 

 بنابر احتیاط در همان شهری که هست پرداخت شود.
 جهت مصرف فطریه چیست؟ و آیا می توان آن را برای اماکن مذهبی مصرف نمود؟

  مصرف فطریه همان مصرف زکات است؛ ولی احتیاط این است که به فقرای مومن داده شود.

مبلغ زکات فطره و کفاره برای سال 1395
1 . حداقل فطریه)قوت غالب گندم( برای هر نفر: 7000 تومان

2 . کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی: 2000 تومان
3 .کفاره ی یک روز قضای روزه ی عمدی: 120000 تومان  

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در  مناطق محروم
روستای سرآقاسید از توابع استان چهارمحال بختیاری 64/4/17

 یکــی از توصیه هــای همیشــگی حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــه جوانــان، انــس 
با صحیفــه ی ســجادیه اســت: مــن بــه یکایــِک شــما عزیــزان توصیــه میکنــم تا 
آن جا کــه میتوانیــد، با صحیفــه ســجادیّه مأنــوس شــوید... دعــا و درس اســت؛ هم 
 درس اخــاق اســت، هــم درس علم الّنفــس اســت، هــم درس امــور اجتماعــی

 است. 76/9/13در دیدار اخیر دانشجویان با رهبر انقاب نیز، ایشان ضمن تاکید مجدد به انس 
گرفتن با زبور آل محمد، خواندن سه دعا را در این کتاب توصیه کردند: من اگر بخواهم توصیه کنم، 
دعای پنجم و دعای بیستم که معروف به دعای مکارم الخاق ]است را میگویم[. اینها همه اش 
ترجمه هم شده؛ خوشبختانه ترجمه های خوبی هم امروز از صحیفه ی سّجادیّه در اختیار است؛ 
دعای بیست ویکم هم همین جور است. این دعاها پُر از مطالبی اســت که دلهای شما را قرص 
میکند، گام شما را محکم میکند و میتوانید حرکت بکنید؛ خب، الحمدهلل توفیق ماه رمضان را هم 

پیدا کردید. 95/4/12

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

با صحیفه سجادیه انس بگیرید

آماده باش 
برای جنگ احزاب

جبهه امروز دشمن علیه جمهوری اسالمی  
شبیه جنـگ احزاب در صـدر اسالم است 

هفته سخن

   باید با پدیده مستی اشرافی گری با 
جدیت برخورد شود

ما آسیب های ناشی از فقر را شناخته ایم، روی 
آنها برنامه ریزی میکنیم، درباره ی آنها جلسه 
میگذاریم، اّما آســیب های ناشــی از مستی 
اشــرافی گری را کأنّه درســت نمی شناسیم؛ 
وقتی اشرافی گری، اسراف، و تجّمل در جامعه 
وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به 
دنبالش پیش می آید و به وجود می آید و همه 
دنبال این هســتند که یک طعمه ای به دست 

بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شمکها 
را از این مالهای حرام پُر کننــد. با این پدیده 
بایستی با جّدیّت مقابله بشود؛ مسئله ی عزل 
کردن و برکنــار کردن و برگردانــدن آنچه از 
بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، 
این را در دســتور قرار بدهنــد. این وظیفه ی 
همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهّمّیت 
میدهند و اگر چناچه این قضّیه اتّفاق نیفتد و 
دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته 
میشــود که این فاجعه ی بزرگی خواهد بود. 

بایســتی با اقدام جّدی، اعتماد مردم را حفظ 
کرد.

   خدمت مردم به مردم در افطاری های 
رمضان 

در حسینّیه ها، در مســجدها، در خیابانها، در 
محلّه ها، در بسیاری از کوچه ها، مردم سفره ی 
افطاری پهن میکردند و بــه رهگذران افطاری 
تعــارف میکردند، مــردم هم می نشســتند؛ 
تصویرها و عکســهای آنها را برای من آوردند؛ 
انصافاً این همــه عاقه و ارادت بــه معنویّت و 

خدمت مردم به مردم، انسان را تحت تأثیر قرار 
میدهد.

   می خواهند دنیای اسالم مسئله 
فلسطین را فراموش کند 

تاش دشــمنان برای به فراموشــی سپردن 
مسئله ی فلسطین اســت. میخواهند دنیای 
اسام را درگیر مسائل داخلی خودشان بکنند 
که مســئله ی فلســطین را فراموش کنند و 
فرصتی برای رژیم صهیونیستی به وجود بیاید 

تا آن اهداف خباثت آمیز خودش را دنبال کند.

برش

»بازه زمانی ماه مبارک رمضان، یکی از فرصت  های خاصی است که رهبر انقالب اسالمی طی دیدارهای متعدد با اقشار گوناگون جامعه مباحث متنوعی را مطرح می کنند. آنچه پیش رو دارید مروری است بر بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای در ماه 

رمضان 1395  که گزیده ای از مهم ترین موارد تبیین شده و همچنین توصیه ها، تذکرات و موضع گیری های ایشان را شامل می شود.«

گزیده ای از خطبه دوم عید سعید فطر 95/4/16

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ماه مبارک رمضان

توشه  رمضانی از  رهبر انقالبی

دیدار جمعی از دانشجویان                                                                                                                                                                                                    95/4/12

 مبارزه سرنوشت ساز مّلت ایران

تبیین

ملّت چه بخواهد چه نخواهد درگیر یک مبارزه ی سرنوشت ساز است 
و طبعاً مجموعه ی دانشجویی جزو پیشروان و پیشرانهای این مبارزه 
است. این مبارزه هم از اینجا آغاز میشود که ملّت ایران مایل است که 
مستقل باشد، عزیز باشد، پیشرفته باشد، خودش از امکاناتش استفاده کند؛ و اگر 
این کارها اتّفاق بیفتد، یک قدرت نوظهوری در دنیا خواهد شد؛ با تفّکرات خاص 
و با جهت گیری های خاص. این با منافع قدرتهای مسلّط جهانی معارض است؛ لذا 

نمیخواهند بگذارند این اتّفاق بیفتد؛ مبارزه از اینجا شروع میشود.

روی  فتنه حّساسم

توصیه

رسم شــده که از امام و نظام و انقاب دم بزنند اّما با کسی هم که میگوید »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« 
همکاری کنند یا از او حمایت کنند؛ این نمیشود. موضع بنده در این مورد کاماً صریح است... روی مسئله ی فتنه حّساسم. 
حال البّته اکثر کسانی که در آن تظاهرات شرکت داشتند مردم معمولی بودند و هیچ تقصیری هم نداشتند اّما یک عّده ای 
سردمداری میکردند، یک عّده هم سوءاستفاده کردند و گفتند »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«؛ دیگر از این صریح تر؟ آیا این 
شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده شده، تبّری از این شعار، آن روز هم لزم بود و باید میکردند که نکردند، حال هم یک عّده ای از 
آنها حمایت بکنند، آن وقت دم از امام و طرف داری از امام و طرف داری از نظام و طرف داری از انقاب هم بزنند! این نمیشود، این قابل قبول 

نیست. این پدیده ی بسیار بدی است، پدیده ی زشتی است.

1

دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه با رهبر انقالب                                                                                                                     95/4/9

 انقالبی گری یعنی قاطعانه و خردمندانه عمل کردن

تبیین

قـوه ی قضائیه بایـد صددرصـد انقابی باشـد و انقابی عمـل کند. البتـه انقابی گـری برخاف نظـر و تبلیغ 
برخـی، تنـدروی نیسـت. انقابی گری یعنـی عادلنـه، خردمندانـه، دقیـق، دلسـوزانه، منصفانـه، قاطعانه و 

بدون رودربایسـتی عمـل کردن.

تضییع حقوق ملت در تحریم ها را در سطح جهانی پیگیری کنید

توصیه

پیگیـری حقـوق پایمال شـده ی ملـت ایـران بـه علـت تحریم هـا، در دسـتور کار قضائـی قـرار گیرد. 
تضییع حقـوق ملت ایـران به واسـطه ی تحریم هـا، واقعیتی اسـت که باید در سـطح جهانـی پیگیری 

قضائی شـود.

محفل انس با قرآن کریم                                                                          95/3/18

 دنیا محتاج قرآن است

تبیین

امـروز دنیا محتـاج قرآن اسـت؛ چـه قبول کنـد و اعتـراف کند 
و چه اعتـراف نکنـد. امـروز دنیـا در خأل هویّتـی اسـت، در خأل 
فکری اسـت، در خـأل ایمانی اسـت؛ انسـان بی ایمـان مثل یک 
میـوه ی پـوک و ازدرون خالـی میمانَـد... اگـر چنانچه رشـحه ای از رشـحات 

قرآن با بیـان متناسـِب امـروز فرسـتاده بشـود، دلها جذب میشـود.

جلسات تالوت قرآن داشته باشیم

توصیه

یکی از کارهایی که خیلی خوب است در کشور انجام بگیرد این است 
که ما جلسه ی تاوت قرآن داشته باشیم... منظور از جلسه ی تاوت 
قرآن این است که جلسه ای تشکیل بشود، افراد حاضر بشوند، قاری 
قرآن بنشیند آنجا یک ساعت -کمتر یا بیشتر- قرآن بخواند؛ مستمعین ]هم[ فقط 
برای شنیدن قرآن بیایند آنجا بنشینند؛ بیایند بنشینند و قرآن را بشنوند. این خیلی 

مؤثّر است. این از خواندِن خود انسان هم در مواردی تأثیرش بیشتر است.

دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها                                                                                                          95/3/29

دانشگاه باید انقالبی باشد

توصیه

مسـئوِل مدیریّت دانشـگاه وظیفه اش چیسـت؟ آیـا وظیفه اش این اسـت که از آن گرایشـی کـه با مبانی 
انقاب مخالف اسـت حمایـت کند و بـا او همکاری کند؟ نه، این مطلقاً ]درسـت نیسـت [؛ درسـت عکس 
مسـئولّیت اسـت. مسـئولین دانشـگاه اعّم از مدیران، مدیران ارشـد، مدیران وزارتـی تا اسـتاد که داخل 
کاس اسـت و با دانشـجو روبه رو اسـت، وظیفه شـان این اسـت که در این مجموعه ی چالشـی دانشـگاه، سـعی کنند 
ایـن چالشـها را هدایـت کننـد بـه سـمت آن چیزهایی کـه بـه مبانـی انقـاب منتهی میشـود، بـه هدفهـای انقاب 
منتهـی میشـود؛ یعنی جـوان را انقابـی بـار بیاورنـد. در جمله ای کوتـاه: دانشـگاه بایـد انقابی باشـد، دانشـجو باید 

انقابی باشـد، دانشـجو باید یـک مسـلمان مجاهد فی سـبیل اهلل باشـد؛ به این سـمت بایـد هدایـت بکنند.

 مختصات ایراِن مقتدر

تبیین

بیسـت سـال بعد ایرانـی مقتـدر ]میخواهیـم [؛ مقتـدر، یعنـی از تهدید دشـمنان ریز و درشـت احسـاس 
هراس نکند، احسـاس واهمه نکنـد، به اقتدار خـودش مّتکی باشـد؛ ایرانی مقتـدر. ایرانی مسـتقل... ایرانی 
متدیّن؛ ایرانـی ثروتمند؛ ایرانـی برخـوردار از عدالت، عدالـت اقتصادی، عدالـت اجتماعـی، عدالت قضائی؛ 
ایرانی بـا یک حکومـت مردمی؛ ایرانـی با حکومتی پـاک، جهادگر، دلسـوز و پرهیـزکار؛ این جـور ایرانـی میخواهیم؛ که 

ایـن البّته یک چیـز مطلوبی اسـت.

4

دیدار مسئوالن نظام   95/3/25

 دشمن بدنبال  توّقف جمهوری اسالمی

تبیین

برنامه ی دشمن این است که توانمندی های جمهوری اسامی 
را متوّقف کند؛ یا از بین ببرد یا اقًاّ از رشد آنها جلوگیری کند؛ 
این برنامه ی دشمن است. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید تا آنجا 
که میتوانیم توانمندی ها را افزایش بدهیم... باید کشــور قدرتمند بشود... 
دشمن... شبکه ی استکبار در رأســش دولت رژیم ایالت مّتحده ی آمریکا 
است و شبکه ی صهیونیستی هم مظهرش رژیم جعلی صهیونیسِت حاکم 

بر فلسطین اشغال شده است.

سوء استفاده »آمریکاِی بدعهد« از برجام

توصیه

برجام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفــی ای دارد... البّته 
همه ی آن محّسنات تأمین نشــد، یعنی خیلی هایش تأمین 
نشد... معایب چیست؟  معایب همان چیزی است که همیشه از 
آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم و میگفتیم؛ میگفتیم: آقا، اینها بدعهدند، 
بدذاتند، دبّه دربیار هستند، زیر قولشان میزنند، عمل نمیکنند؛ معایب هم 
اینها است. خلل وُفَرجی وجود دارد در برجام که این معایب میتوانند خودشان 
را نشان بدهند و اگر این خلل وُفَرج بسته میشد، البّته معایب کمتر میشد یا 
منتفی میشد... ]خود برجام[ یک زوایای پرابهامی دارد که اینها موجب شده 
است که دشمن بتواند سوءاستفاده کند، طرف مقابل بتواند از آنها سوءاستفاده 

کند. ما البّته برجام را ابتدائاً نقض نخواهیم کرد؛ این را همه بدانند! 

دیدار هیأت دولت                                                                                                                                                                                                                                

 فتنه بهره نبرد!

تبیین

حضرت علـی )( توصیـه می کننـد در شـرایط فتنه که تشـخیص حـق و باطـل برای مردم بسـیار مشـکل 
می شـود، بایـد به گونـه ای عمـل کرد کـه هیچ بهـره ای بـه نفع فتنـه ایجـاد نشـود. در شـرایط فتنـه همچون 
قضایای سـال 88، نباید سـخن، سـکوت، اقـدام و حتـی نوع نگـرش، موجـب تقویت فتنه شـود. البتـه ممکن 
اسـت برخی افراد به دلیـل گرایش های خـاص خـود، تمایلی به حضـور صریـح در مقابل فتنه نداشـته باشـند اما نبایـد از او 

هم بـه نفـع فتنـه بهره برداری شـود.

حقوق های نجومی هجوم به ارزش ها

توصیه

موضـوع حقوق هـای نجومـی، در واقع هجـوم بـه ارزش ها اسـت اما همـه بدانند کـه این موضـوع از اسـتثناها 
اسـت و اکثـر مدیران، انسـان هایی پاک دسـت هسـتند، امـا همین تعـداد کم نیـز خیلی بد اسـت و بایـد با آن 
برخورد شـود. این موضـوع نباید شـامل مرور زمان شـود بلکـه باید به صـورت جـدی پیگیـری، و نتیجه ی آن 

به اطـاع مردم رسـانده شـود.

دیدار شاعران   95/3/31

ما امروز هم به سرود احتیاج داریم

تبیین

ما امروز هم به ســرود احتیاج داریم... سرود یک نوعی از شعر 
بســیار پرتأثیر است، اثرگذار است. از بســیاری از انواع شعر، 
شاید بگوییم از همه ی انواع شــعر اثرگذاری اش بیشتر است؛ 
یعنی گسترش اثرگذاری و ســرعت اثرگذاری آن بیشتر است...  سرمایه 
است و ذخیره است. خب، این ســرمایه باید در بزنگاه ها مورد استفاده ی 
کشــور قرار بگیرد... اگر چنانچه ما شــعری داشته باشــیم که نسبت به 
مسائل جاری کشور هیچ موضعی نداشته باشد، این شعر به کار نیاز کشور 

نمی آید؛ باید موضع داشته باشد.

من شمشیر را کشیدم

توصیه

من شمشــیر را کشــیدم، مشــغولیم، ما از چپ و راست داریم 
میزنیم؛ این جوری نیست؛ منتها نوع شمشیِر امروز و نوع میداِن 
امروز با نوع میداِن آن سالهای اّول تفاوت دارد؛ ما در جنِگ نرمیم؛ 
در جنِگ سیاسی هســتیم، در جنِگ فرهنگی هســتیم، در جنِگ امنّیتی و 
نفوذی هستیم؛ فکرها و اراده ها دارند با هم میجنگند. امروز ما خیلی احتیاج 
داریم به ابزارهای مؤثّر و تأثیرگذار؛ یک بخش عمده ی این ابزارها، به نظر من 
شعر است که بایستی مورد توّجه شماها قرار بگیرد. من اعتقادم این است که 

در زمینه ی شعر کارهای نکرده زیاد است.

دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم                       895/4/5

 راه پیشرفت،  احیاء روحّیه  انقالبی و روحّیه مجاهدت

تبیین

ما هرجا به انقاب تکیه کردیم، به روحّیه ی انقابی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزشها کوتاه آمدیم، 
انقاب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش زدیم، تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند 
عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسام و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حرف را خوردیم، 

عقب ماندیم؛ قضّیه این جوری است. راه پیشرفت ایران اسامی، احیاء روحّیه ی انقابی و احیاء روحّیه ی مجاهدت است.

دفاع از حریم اهل بیت )( دفاع از ایران است

توصیه

]دشـمناِن مسـتکبر داعش و تروریسـت های تکفیری و ماننـد اینهـا را[ در واقـع درسـت کرده اند برای 
اینکه جمهـوری اسـامی را شکسـت بدهند؛ عـراق و شـام مقّدمـه بـود؛ مقّدمه ی ایـن بود کـه بتوانند 
اینجا را تحـت تأثیر قـرار بدهند؛ قـدرت اینجا موجب شـد کـه اینهـا در آنجا هـم زمین گیر شـدند؛ َواّل 
آنها هدفشـان ایـن بود. این کسـی کـه از اینجـا بلند میشـود، میـرود در عـراق یا در سـوریه به عنـوان دفـاع از حریم 
اهل بیت در مقابـل ایـن تکفیری ها می ایسـتد، درواقـع دارد از شـهرهای خودش دفـاع میکنـد. البّته نّیـت آنها خدا 
اسـت، ]اّما[ واقع قضّیـه این اسـت؛ این دفـاع از ایران اسـت، دفـاع از جامعه ی اسـامی اسـت. مخصوص شـیعه هم 

نیسـت؛ آن تکفیری ها شـیعه و سـّنی نمی شناسـند؛ سـّنی را هـم میزنند.

95/4/2
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توصیه رهبر انقالب برای حفاظت از  »محصول ماه رمضان«:

این ذخیره را حفظ کنید
محصول مـاه رمضان، تقواسـت؛ به خـود پرداختـن، به خـود رسـیدن و ذخیره ی 
تقوا را برای خـود فراهم کـردن؛ »لعلکم تتقون«. مـاه رمضان در مـا ذخیره ی تقوا 
ایجـاد می کنـد. ایـن تقوا هـم خـود وسـیله یی بـرای منـازل عالی تر اسـت. تقـوا مرکبی 
اسـت که می تواند ما را به آن منـازل عالی برسـاند: »و اتقـوا اهلل لعلکم تفلحـون«؛ »فاتقوا 
اهلل لعلکـم ترحمـون«؛ »و اتقـوا اهلل و یعلمکـم اهلل«. علـم و هدایـت و رحمت الهـی بر اثر 
تقـوا از سـوی خداونـد بـه انسـان عطـا می شـود. از همـه بالتـر، فـاح اسـت. فـاح و 
رسـتگاری بر اثـر تقوا بـه دسـت می آیـد. عزیـزان من! ایـن ذخیـره ی تقـوا را کـه در ماه 
رمضـان به دسـت آوردیـم - اگـر ان شـاا... به دسـت آورده باشـیم - اگـر بـر سـر سـفره ی 
زیـارت الهـی درنـگ کـرده باشـیم و از آن بهـره بـرده باشـیم، بایـد حفـظ کنیـم... ایـن 
آذوقـه ی طـول سـال ماسـت. در طـول سـال، ایـن آذوقـه تهدیـد می شـود: وسوسـه ها 
هسـت، زرق وبرقها هسـت، شـهوات و هواهای نفسـانی هسـت و گناهان؛ اینها همه آفت 
این ذخیـره ی ارزشـمندند. از ایـن ذخیره بـرای مقابله بـا آن آفتها اسـتفاده کنیـد و این 

ذخیره را حفظ کنید.   83/8/24  


