
 این کتاب بــا روایت ماجــرای حضور مقام 
معظم رهبری در اجالس ســران عدم تعهد 
ســال 65 در کشــور زیمبابــوه و اتصال این 
اجالس به اجالس ســران عدم تعهد تهران، 
از نقش ایشــان در معادالت سیاســی جهان 
ســخن می گوید.کتاب »از هــراره تا تهران« 
در ســه بخش اصلی هراره، از هراره تا تهران و 
تهران تدوین شده است. رهبر انقالب درباره ی 

اجالس هراره این خاطره را بازگو کرده اند:
کنفرانس غیر متعّهدها عمدتاً در اختیار چپ ها 
بود. ســخنرانی من صددرصد ضّد امریکایی 
و ضّد اســتکباری بود. بعد با همان صراحت و 
شّدت، به تجاوز شــوروی به افغانستان حمله 
کردم. اینها مبهوت مانده بودند! یکی از همان 
رؤســای جمهور چپ به من گفت، تنها غیر 

متعّهد در این کنفرانس، ایران است. 

درس امیرالمؤمنین)( برای 
نقش آفرینان در امور سیاسی جامعه

انســانی که مراقب خود نیســت و در 
عمل و کالم و زندگی شــخصِی خود 
دچار بی عدالتی و بی تقوایی است، نمی تواند در 
محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعی باشد. این 
جاســت کــه امیرالمؤمنیــن )( درس 
همیشــگی خودش را به همه ی کسانی که در 
امور سیاسی جامعه ی خود نقشی دارند، بیان 
کرده است: »َمن نََصَب نَفَسه لِلّناِس إماماً َفلَیبَدأ 
بَِتعلیِم نَفِسِه َقبَل تَعلیِم َغیِره«؛ هر کس که خود 
را در معرض ریاست، امامت و پیشوایِی جامعه 
می گذارد اّول باید شروع به تأدیب و تربیت خود 
کند؛ بعد شروع به تربیت مردم کند. می فرماید: 
»َولَیُکن تَأدیُبُه بِسیَرتِِه َقبَل تَأدیِبِه بِلِسانِه«؛ اگر 
می خواهد دیگران را تربیت کند، باید با سیره و 
روش و رفتارِ خود تربیت کنــد؛ نه فقط با زبان 
خود. »َو ُمَعلُِّم نَفِسِه و ُمَؤدِّبُها أَحقُّ بِاإلجالِل ِمن 
ُمَعلِِّم الّناِس و ُمَؤدِّبِِهم«)1(؛ کســی که خود را 
تعلیم می دهد و تأدیب می کند، بیشتر مستحقِ ّ 
اجالل و تکریم است، از آن کسی که می خواهد 
دیگران را تأدیب کنــد، در حالی که خودش را 

تأدیب نکرده است.   79/12/26
1( نهج البالغه، حکمت 73

ایمان ارزشمند، »ایمان آگاهانه«   
ایمـان دو جور اسـت: یـک جـور ایمـان مقلدانه 
و متعصبانـه ]اسـت[. از بعضی هـا اگـر بپرسـی، 
از کجـا گفتـی کـه پیغمبـر اسـالم حق اسـت؟ 
هیـچ نمی داننـد. چـون مـردم کوچـه و بـازار و 
پدرها و معلم تـوی مدرسـه می گوینـد، این هم 
می گویـد. البتـه ایمـان هـم دارد. یعنی بـاورش 
آمـده. امـا ایـن بـاور از روی تقلید و چشم بسـته 
به دسـت آمده. ایمـان متعصبانه هم مثـل ایمان 
مقلدانه اسـت؛ که بعضی هـا حاضرنـد العیاذباهلل 
بـه پیغمبرهـای دیگـر بی احترامی کننـد، برای 
دلخوشـی پیغمبر ما!... ایمـان ارزشـمند، ایمان 
آگاهانه اسـت، تـوأم با درک و شـعور اسـت که از 
روی بصیرت و چشـم باز و بدون ترس از اشـکال 

به وجـود آمـده باشـد. 53/6/30  

نماز مسافر 

  مسـافری کـه می خواهـد ده روز یا بیشـتر 
در محلـی بمانـد، اگـر از ابتـدا قصـد داشـته 
باشـد که در خالل ده روز به اطـراف آنجا )در 
محدوده ی باغهـا و مزرعه های محـل اقامت( 
او  اقامـه ی  بـرود، اشـکالی نـدارد و قصـد 
درسـت و نمازش تمام اسـت. همچنین قصد 
خروج از محـل اقامـت، بـه انـدازه ی کمتر از 
مسـافت شـرعی اگر به صدق اقامـه ی ده روز 
ضرر نزنـد یعنی اگـر بیـرون رفتـن از آنجا به 
مـدت چنـد سـاعت از روز یا شـب بـرای یک 
بـار یا چنـد بار باشـد به شـرطی کـه مجموع 
سـاعات خروج از شـش هفت سـاعت بیشتر 
نشـود، در ایـن صورت، قصـد خـروج به قصد 
اقامـه لطمـه نمی زنـد و نمـازش تمام اسـت؛ 
امـا بیشـتر از ایـن، مانع تحقـق اقامه اسـت و 

نمـازش شکسـته خواهد بـود.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

این است حزب ا...

در نظـام  اسـالمی  زنـان  بایـد از درک  سیاسـی  برخـوردار باشـند، فـن  خانـه داری  و 
همسـرداری  را بداننـد و در صحنه  فعالیت های  اجتماعی ، سیاسـی ، علمـی  و خدمات ، 
مظهـر عصمـت ، طهـارت  و مناعـت  باشـند و بـه  ایـن  مهـم  توجـه  کننـد کـه  حجاب  
شـرط اول  اسـت . زیرا بدون  حجـاب ، زن  فراغـت  الزم  را  برای  دسـتیابی  بـه  مراتب  باال 

بدسـت  نخواهـد آورد. 72/9/17  

کدبانوی خانه و حاضر در میدانهای اجتماعی

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

شهید محمدباقر حکیم در کنار رهبر انقالب

 انتشارات: صهبا
 تعداد صفحات: 366 صفحه

از هراره تا تهران

یادم هسـت سـال 69-70 بـود حضرت 
آقـا بیاناتـی در مـورد تهاجـم فرهنگـی ایـراد 
اونـروز  کـه  میفهمـم  دارم  امـروز  کـردن، 

حضرت امام خامنه ای چه فرمودند.  
مرتضی. ک:  سالم . برای اولین بار مطالب 
را خواندم . هفته نامه عالیست و جایگاهش بین 
جوانان و مــردم خالی بود . فقط خواهشــمندم 
اسماء جالله خداوند مثل ا... و ائمه بدلیل اهمیت 
موضوع و احتــرام به آن بزرگــواران اختصاری 

نوشته شود مخصوصاً ا...، بسیار ممنونم. 
پاسخ: باتشکر از دقت نظر شما، تذکر شما حتما 

لحاظ خواهد شد.
  توزیع 650 نســخه از هفته نامه خط 
حزب ا... توســط جوانان مومن انقالبی بعد از 
نماز جمعه در ضلع شــرقی حــرم حضرت 

  .)( عبدالعظیم حسنی

اعضای حاضر در عکس از راست به چپ به ترتیب عبارتند از:
 شــهید محمدباقر حکیم، مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی، حضرت آیت اهلل خامنه ای، 

آیت اهلل احمد جنتی و آیت اهلل محمدعلی تسخیری
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام    

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

ریاست در رجایی و باهنر 
تأثیری نکرده بود

از حــال دستفروشــی اش تــا حال ریاســت 
جمهــوری، در روح او )رجایی( تاثیری حاصل 
نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای 

ده بشوند، تغییر می کنند به واسطه ضعفی که 
در نفسشان هست، و اشخاصی هستند که مقام 
تحت تاثیر آنهاست از باب قّوت نفسی که دارند. 
و آقای رجایی، آقای باهنر در عین حالی که خب، 
یکیشان رئیس جمهور بود، یکیشان نخست وزیر 

بود، این طور نبود که ریاست در آنها تاثیر کرده 
باشد، آنها در ریاســت تاثیر کرده بودند؛ یعنی، 
آنها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشان، 
ریاســت آنها را نبرده بود تحت لوای خودش.   

امام خمینی )ره(؛ 8  شهریور 1365 

پنجمین کنفرانس اندیشه اسالمی در تهران، بهمن 1365

4

جهاد بزرِگ 
شهید حکیم

3

حدیث رشح

خوانی باز

 )(درس امیرالمؤمنین
برای نقش آفرینان سیاسی

رجایی و باهنر، الگوی دولت تراز انقالب اسالمی این شماره 
تقدیم   می شود
به روح   پرفتوح

شهیدان
 رجایی و باهنر 

یاد شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز را - که در همان مدت کوتاه مسئولیتشان، طوری عمل 
کردند که از خودشان برای ما الگو باقی گذاشــتند - گرامی میدارم و حقیقتاً با تالش سختی که 
کردند و با تمسکی که به عقیده و ایمان خودشان در عمل ورزیدند، موجب شدند که ما امروز بتوانیم 

برای تعریف مدل موردنظر خودمان، اسم و یاد اینها را مطرح کنیم. 85/6/6

س
عک
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تصویری کمتر دیده شده  از  
آیت اهلل خامنه ای و شهید حکیم در 

کنفرانس اسالمی در دهه شصت

    سه ضلعی آرمان- اصول- واقعیت
در نگاه کالن سیاسی »یک شخص یا یک جریان 
چه اهّمّیتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی 
کرد.95/5/31« این یعنی باید به جای تمرکز بر 
افراد و جریانهای سیاسی و نگاههای برش خورده 
و سطحی، تحلیل روندها و جریانها با یک الگوی 

منطقی اصالت پیدا کند. اما بــرای نگاه کالن 
سیاسی در قالب یک سه ضلعی "آرمانها، اصول 

و واقعیات"، می توان مدل سازی کرد.
    1- آرمان

ضلع اول این چارچوب، آرمانها و اهداف است. 
بر اساس مدل نگاه کالن باید به حرکت عمومی 

جامعه نگاه کرد که »کدام طرف داریم میرویم؛ 
آیا به سمت هدفها داریم حرکت میکنیم یا... 
داریم از هدفها دور میشــویم؟... در خالل این 
نگاه، تکلیف آدمهــا و اشــخاص و گروه ها و 
احزاب و جریانها روشن میشــود که آیا داریم 
به سمت عدالت اجتماعی میرویم؟ به سمت 
اســتقالل واقعی دینی میرویم؟ آیا داریم به 
سمت ایجاد تمّدن اسالمی میرویم، یا داریم به 
سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا 
و تحت تأثیر قرار گرفتن نســبت به بافته ها و 
یافته های بی مغز غربی هــا حرکت میکنیم؟ 

»95/5/31

    2- اصول
مدل نـگاه کالن در گام دوم به اصول می رسـد 
کـه چارچـوب حرکتـی را نشـان می دهـد. 
اصولـی کـه ریشـه در محکمـات و مـوارد 
پـر تکـرار در سـخنان امـام خمینـی دارنـد: 
»اثبـات اسـالم نـاب محمـدی و نفی اسـالم 
آمریکایـی«، »اعتمـاد بـه وعـده ی الهـی و 
بی اعتمادی بـه قدرتهای مسـتکبر جهانی«، 
»اعتقاد بـه اراده و نیـروی مـردم و مخالفت با 
تمرکزهـای دولتی«، »حمایـت از محرومان و 
مسـتضعفان و مخالفت با خوی کاخ نشینی و 

3 »مخالفـت  اشـرافی گری«، 

34

هفته سخن

حقیقتاً  اهل خودسازی بود...

از پنج صبح...

نگـاه رهبـر انقـالب  به دو عنـصر
» خـدمت  و کـار جـهـادی« 
برای تحقق کارآمدی نظام اسالمی

مزار : بهشت زهرا )(تاریخ شهادت :8 شهریور 1360  انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان

مبنای حمایت یا مخالفت در نگاه کالن سیاسی
رهبر انقالب اسالمی در دیدار ائمه جماعات استان تهران، شاخص جدیدی را برای 
نگاه و تحلیل سیاسی تعیین کردند: "تحلیل سیاسی بر اساس بصیرت فرهنگی" 
زیرا اگر نگاه سیاسی بر پایه فرهنگ بود، خروجی آن، "جریان شناسی، قدرت تحلیل و نگاه 
کالنی" خواهد بود که جلوی کوته بینی را می گیرد و تحلیل سیاســی را از دایره محدودی که 

»همه ی چیزها را منحصر میکنند در دوستی یا دشمنی با یک شخص95/5/31« فراتر می برد.

روایت رهبر انقالب
 از شهید »محمود کاوه«

  رهبرانقالب در دیدار هیات دولت:

رهبر معظم انقــالب در دیدار رئیس جمهور 
و هیأت دولت تصریح کردند: به آزاداندیشی 
اعتقاد راســخ دارم اما آزاداندیشی به معنای 
ولنگاری و اجازه دادن به دشــمن برای لطمه 
زدن نیست. ایشــان با اشــاره به انجام اغلب 
کارهای خوب و مفید کشور به دست جوانان 
مؤمن و انقالبی این سؤال را مطرح کردند که 
چرا باید تئاتر یا فیلمی تولید شــود که تیشه 
به ریشه ایمان این جوان بزند؟ رهبر انقالب، 
عملکرد دستگاههای فرهنگی را در هر دو سطح 
»آفندی« و »پدافندی« ضعیف ارزیابی کردند و 
با تأکید بر اهمیت پرداختن به عرصه های متنوع 
فرهنگی و همچنین در نظر گرفتن انگیزه ها و 
سوابق شخصیتهای فرهنگی، افزودند: آیا نباید 
مسئوالن فرهنگی، آن کسی را که عمرش را 
در خدمت به دین و انقالب اسالمی گذرانده به 
فردی که در تمام عمر خود قدمی در راه دین 
و انقالب برنداشته و حتی گاهی ضربه نیز زده 

است، ترجیح بدهند؟     95/6/3

دستگاههای فرهنگی در آفند 
و پدافند  ضعیف  هستند

بــرش
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نگاه رهبر انقالب  به دو عنصر خدمت  و کار جهادی برای تحقق کارآمدی نظام اسالمی

ما هرچـه داریم، بـه برکت اسـالم نـاب و اسـالم انقالبی اسـت؛ اسـالمی که به فکـر طبقـات مسـتضعف و محروم 
اسـت، نه اسـالمی که در خدمـت قدرتمنـدان و اغنیاسـت. بلـه، در دنیا کسـان دیگری هسـتند که ادعای اسـالم 
می کننـد؛ اما اسـالم آن هـا اسـالم محّمـد نیسـت؛ اسـالم ابو جهـل و ابو لهب اسـت؛ اسـالم امریکاسـت. کسـانی 
هسـتند که ادعای اسـالم و اسـم اسـالم را وسـیله ای برای چاپیدن و سوءاسـتفاده و تحمیق بیشـتر قـرار داده اند. 
آن اسـالم، اسـالمی اسـت که به نفع سـرمایه داران و زرانـدوزان و صاحبـان میلیاردهـا دالر در بانک هـای خارجی 

اسـت. ما آن اسـالم را قبـول نداریـم. 69/1/2  

از پنج صبح...

  انقالب اسالمی ما چه کرد؟
مـا می دانیـم و معتقدیم بـه اینکـه »حرکت اسـالمی و 
انقالب اسـالمی یـک تکانه ی شـدیدی در نظام سـلطه 
ایجـاد کـرد.« انقـالب اسـالمی، قاعـده جنـگ سـرد را 
تغییـر داد. هـدف سـلطه در هـر دو راس بلـوک غرب و 
شـرق-امریکا و شـوروی- یک چیز بـود.  »دسـتیابی به 
قـدرت و زورگویی نسـبت به مـردم و ملّتهـای ضعیف و 
حکومتهای ضعیـف و اجتماعات گوناگون عالـم و غارت 
منابع مالی و اقتصـادی آنهـا و تجمیع روزافـزون قدرت 
برای خودشـان« کـه »با پدیـد آمـدن انقالب اسـالمی 

مخـدوش شـد.95/5/31«

 انقالب اسالمی ما امروز چه باید بکند؟
امـا ایـن، همـه آرمـان انقـالب اسـالمی نبـود. »انقالب 
بـرای ایـن به وجـود آمـد؛ بـرای اینکـه اسـالم حکومت 
کنـد« تـا »آزادی، عدالـت اجتماعـی، رفـاه عمومـی، 
ریشـه کنی فقـر و جهـل، مقاومـت در برابـر سـیل 
بنیان کِن فسـاد اخالقـی ای که از غـرب به همـه ی دنیا 
سرازیر شـده95/3/6« مستقر و برقرار شـود. امروز مسیر 
انقـالب این اسـت که نشـان دهـد »کـه هویّـت درونی 
این کشـور و ایـن ملـت قـادر اسـت خـود را اداره کند و 
رشـد بدهـد و تعالـی بدهـد. 95/1/24« چراکـه یکـی از 
اهـداف انقـالب این اسـت که نشـان دهـد نـگاه انقالبی 

توانایی حـل مشـکالت مـردم را دارد.

 پیش شرط تحقق وظیفه امروز ما چیست؟
اول اینکـه »روحّیه ی خدمت« باید داشـته باشـیم و باید 
بدانیم که »اصـاًل فلسـفه ی وجود مـا جز این نیسـت؛ ما 

آمده ایم خدمت کنیم بـه مردم و هیـچ چیز نباید مـا را از 
این وظیفه غافل کنـد.« دّوم اینکـه »در زمینه ی خدمت، 
کار را بایـد جهـادی کرد؛ جهـادی بـه معنـای بی قانونی 
نیسـت... معتقـدم در همـان چهارچـوب قانـون، دو جور 
میشـود کار کرد: یک کار کار مرسـوم اداری، یـک کار کار 
جهـادی. کار جهادی یعنـی از موانـع عبور کـردن، موانع 
کوچـک را بـزرگ ندیـدن، آرمانهـا را فرامـوش نکـردن، 
جهت را فراموش نکردن، شـوق بـه کار؛ ایـن کار جهادی 
اسـت. کار را باید جهـادی انجـام داد تا ان شـاءاهلل خدمت 
بخوبی انجـام بگیـرد. 92/6/6« اگر این اتفـاق افتاد نتیجه 
آن نمایـش »کارآمـدِی نظام در عمـل82/1/22« اسـت و 
در حقیقت »شـما با عمـل خودتان مـردم را به ایمـان، به 

اسـالم، به دین دعـوت میکنیـد.89/6/31«

 اگر غفلت کنیم...
اما اگـر غفلـت کردیـم باید بدانیـم که چـون ما »بـه نام 
اسـالم حرف میزنیم و بـه نام اسـالم عمل میکنیـم. اگر 
ضعـف و نقصـی در کار ما باشـد، زیـان آن را فقـط خود 
ما نمیبینیـم، بلکه اسـالم هـم زیـان میبیند و دشـمن 
هـم از همیـن نکتـه بسـیار دقیـق و ظریـف حّداکثـر 
سوءاسـتفاده را میکنـد.82/1/22« بنابرایـن غفلـت را 
باید کنـار گذاشـت و در راه رسـیدن بـه اهـداف انقالب 
و اثبـات کارآمـدی حکومـت دینـی بایـد »شـب و روز 
نشناسـیم94/6/12« »بایـد روح زندگـی علـوی - یعنی 
عدالت، تقوا، پارسـایی، پاکدامنی، بی پروایـِی در راه خدا 
و میل و شـوق بـه مجاهـدِت در راه خـدا - را در خودمان 
زنده کنیم؛ بایـد به سـمت اینها برویـم؛ این اسـاِس کار 

ماسـت. 83/8/6« 

 حوزه باید ناظر به دنیا، کشور
 و حکومت اسالمی باشد

رهبر معظم انقالب در دیدار با  هیئت رئیسه مجمع 
عمومی جامعه مدرسین فرمودند: حوزه علمیه قم 
خیلی کارها را هنوز انجام نداده، کار زیاد شــده، اما 
کارهای انجام نگرفته چندیــن برابر کارهای انجام 
شده است، باید مباحث فقهی توسعه پیدا کند، که 
هنوز انجام نگرفته، افراد محقــق و مدقق خوبی در 
حوزه هستند، دروس خارج خوبی در قم هست، اما 
کار حوزه فقط اینها نیست، حوزه باید ناظر به دنیا، 
کشور و حکومت اسالمی باشد، ناظر به افکار و اذهان 
 | | باشــد. 

 آیت ا... خامنه ای قدرتمندترین فرد 
در غرب آسیا شده است

کارشناس اندیشــکده کارنگی در وال استریت 
ژورنال نوشــت: آیــت ا... خامنــه ای تبدیل به 
قدرتمندترین فرد در غرب آســیا شــده است. 
ارزیابــی تأثیر توافق هســته ای بر غرب آســیا، 
سال ها وقت نیاز دارد اما امیدها برای اینکه برجام 
موجب تضعیف رهبر ایران و ســپاه پاســداران 
شود هنوز محقق نشده است. |   خبرگزاری بسیج| 

  روایت سید حسن نصرا... از چگونگی 
تقابل صهیونیستها با محور مقاومت

سیدحسن نصرا... در گفتگو با المنار: از مهم ترین 
اعترافات صهیونیســت ها این اســت که اگر ما 
بخواهیم حزب ا... را شکســت دهیم، این کار از 
طریق جنگ و رویارویی مستقیم ممکن نخواهد 
شد و جنگ با ایران هم فایده ای ندارد و از همین 
رو، آنها درصــدد خارج کردن ســوریه از محور 
مقاومت برآمدند. از دیگر ســو روزنامه یدیعوت 
آحارونوت به نقل از منابع امنیتی تل آویو نوشت: 
حزب ا... به 200 فروند پهباد مجهز اســت که در 
هدف قرار دادن پایگاه هــای نیروی هوایی رژیم 

صهیونیستی توانمند اســت.|    العالم، شبکه خبر| 

  رسانه آمریکایی: 
آمریکا بزرگترین بازنده خاورمیانه 

یونایتدپرس اینترنشنال: مطمئناً در شرایط جدید 
ایجادشده در خاورمیانه، امریکا بزرگ ترین بازنده 
اســت. تفاهم اخیر میان ایران و روسیه به منزله 
پایان ماه عســل در روابط تهران-واشنگتن است. 
امریکا باید در این زمینه، تنهــا خودش را مقصر 
بداند، زیرا درک صحیحی از مرزبندی در روابط با 

رقبا و متحدانش ندارد. |    جام نیوز|

  روایت القدس العربی از همکاری ایران و روسیه
روزنامه القدس العربی: ایران با کشــاندن روس ها به 
پایگاه همدان به جهان اعــالم کرد که یک ابرقدرت 
منطقه ای است که قادر است با ابرقدرت های جهانی 

غیر از آمریکا وارد معامله شود   جام نیوز| 

بنابراین غفلت را 
باید کنار گذاشت 
و در راه رسیدن 

به اهداف انقالب 
و اثبات کارآمدی 
حکومت دینی 
باید شب و روز 

نشناسیم

هفته اخبار

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

    3سال دوم ،  شماره 47|  هفته دوم شهریور 95

هفته سخن

1 صریح بـا جبهه ی قلـدران بیـن المللی«، 
»اعتقاد به اسـتقالل ملی و رد سـلطه پذیری«، 
»تکیـه بـر وحـدت ملـی«، »حساسـیت در 
برابر دشـمن و نقشـه دشـمن و عدم تبعیـت از 
آن«، »تقـوای دینـی و سیاسـی« و در یک کالم 
»انقالبی گـری«؛ زیـرا »هرجـا انقالبـی عمـل 
کردیـم پیـش رفتیـم و هرجـا از انقالبیگـری و 
حرکت جهـادی غفلـت کردیـم، عقـب ماندیم 
و نـاکام شـدیم 95/3/14« دشـمن نیـز در طرح 
نفـوذ خـود به دنبـال محـو یـا تحریـف همیـن 
راهبردهـا و اصـول اسـت، »اگـر راه امـام را گـم 
کنیم یـا فراموش کنیـم یا خـدای نکـرده عمداً 
بـه کنـار بگذاریـم، ملّـت ایـران سـیلی خواهد 

خـورد. 94/3/14«
    3- واقعیات

رکـن سـوم در نـگاه کالن سیاسـی، شـناختن 
و دیـدن واقعیـت اسـت. »واقعّیتهـا را هـم باید 
دیـد. اگـر چنانچـه واقعّیتهـا را نبینیـم، راه را 
درسـت نخواهیم رفت؛ اّمـا وجـود واقعّیتها هم 
نبایسـتی مـا را از راه هایمـان منصـرف بکنـد... 
امـام بزرگـوار، در مقابـل واقعّیتها چشـم خود را 
نبسـت، اّما کوتاه هم نیامـد، راهبـرد را فراموش 
نکـرد. 92/6/14« این اتفاقاً همان نقطه ای اسـت 
کـه دشـمن در طـرح نفـوذ بـه آن امیـد زیادی 
دارد »هدف اساسـی دشـمن این اسـت کـه در 
دسـتگاه محاسـباتی مـا اختـالل ایجـاد بکند. 
93/5/1« تـا تصمیمـات و رفتارهـا تحـت تاثیر 
این نگاه غیرواقعی قرارگیـرد و رفتار مطلوبی در 
مواجهه بـا پدیده های سیاسـی از طـرف جریان 

انقالبـی صـورت نگیـرد. 
    مبنای حمایت از این و آن

اگر ایـن مـدل و نـگاه کالن سیاسـی به درسـتی 
شـکل بگیرد، آنوقت خیـل عظیم جوانـان مؤمن 
کـه »جزو معجـزات انقـالب 95/5/31« هسـتند، 
بـا نـگاه بـه افـق و آرمان هـا در چارچـوب اصـول 
و راهبردهـا و بـا توجـه بـه واقعیت هـا به خوبـی 
تشـخیص می دهنـد »که چـه کسـی دارد مـا را 
به کجـا میبرد، بـه کجـا دعـوت میکند، بـه کجا 
میکشـانَد. آیا بـه سـمت اهـداف اسـالمی داریم 
حرکـت میکنیـم؟ بـه سـمت تدیّـِن روزافـزون 
جامعه داریـم حرکـت میکنیـم؟ یـا آن چنان که 
دشـمن مایـل اسـت، بـه سـمت بی مباالتـی 
بیشـتر حرکـت میکنیـم، بـه سـمت دلباختگی 
بیشـتر بـه اقطـاب مخالـف دیـن داریـم حرکت 
کـه  شاخص هاسـت  ایـن  میکنیـم.95/5/31« 
سـازنده تحلیـل درسـت سیاسـی اسـت. بـا این 
نـگاه کالن سیاسـی اسـت کـه جـوان مؤمـن و 
انقالبی در تعیین نسـبت خـود با مصادیـق )افراد 
و جریانهـای سیاسـی( نیـز تصمیـم منطقـی و 
عاقالنـه خواهـد گرفـت و »معلـوم میشـود کـه 
بایسـتی با زید باشـیم یا با عمرو باشـیم، یـا از این 

حمایت کنیم یـا از آن حمایت کنیـم 95/5/31«

جهاد بزرِگ »شهید حکیم«

فتِح بزرگترین سنگر اقتصادی امروِز دنیا # اسالم _ انقالبی   

]شهید سیدمحمدباقر حکیم[ عالم مجاهدی بود که سالهای متمادی برای احقاق حّق ملت عراق با رژیم خبیث صدام مبارزه 
کرد و پس از سقوط آن مجسمه ی شّر و فساد در مقابله با اشغالگران آمریکایی و انگلیسی همچون سّد مستحکمی ایستاد و 
مبارزه ای دشوار را با نقشه های شوم آنان آغاز کرد و خود را برای شهادت در راه این جهاد بزرگ و پیوستن به خیل شهیدان 
خاندان معظم آل حکیم و دیگر شهیدان علم و فضیلت در عراق آماده کرده بود... شهید آیت ا...  حکیم مظهر خواسْتهای بحّق 
ملّتی بود که دین و استقالل و آینده کشور خود را در معرض تهدید و خانه ی خود را در زیر چکمه ی اشغالگران می بیند و 

می خواهد از هویت دینی و ملّی خود در برابر متجاوزان دفاع کند.  82/6/7 

پرسش: اهمیت دست یابی به » بانکداری اسالمی« در جامعه ما چیست؟
 بانکداری اسـالمی،  پـول را در جامعه  به شـکل اسـالمی  مطـرح کردن و دادوسـتد کردن مسـاله ی بسـیار مهمی 
اسـت. اگر بتوانیـم ایـن حقیقـت را به معنـای جامـع کلمـه در جامعـه  به وجـود بیاوریـم، فتـح عظیمـی در دنیا 
خواهـد بود... اگـر کارگـزاران دسـتگاه بانکـی بتوانند ایـن را به معنـای جامع و کامل مسـئله اجـرا و پیـاده کنند، 
بزرگترین سـنگر اقتصادی امروز دنیاسـت. خصوصیت بانکـداری اسـالمی و از لوازم آن، دادوسـتد پول بر اسـاس 

غیر ربـا، تنظیـم مبـادالت پولی بر اسـاس قوانیـن اسـالمی و معامالت اسـالمی صحیـح اسـت 69/6/7 

از مبارزه با صدام تا مقابله با اشغالگران آمریکایی

»بانکداری اسالمی« و اهمیت آن از منظر رهبر انقالب اسالمی که به فکر طبقات مستضعف و محروم است
کلید
واژه

بازخوانی

مطالبه
رهبری

حقیقتاً  اهل خودسازی بود...
روایت رهبر انقالب از شهید »محمود کاوه«

محمود کاوه، در شهر مقدس مشهد متولد شــد. پدرش از مرتبطین با روحانیت متعهد این شهر بود و همین 
باعث شد که محمود پای درس روحانیونی چون آیت ا... خامنه ای اعتقاداتش را بیاموزد. در دفاع مقدس یکی از 
فرماندهان تیپ ویژه ی شهدا و عملیات هایی چون آزادسازی بوکان، والفجر 2 و قادر، عرصه ی مجاهدتش بود. 

شهید کاوه در10  شهریور 1365 در جریان عملیات کربالی دو به شهادت رسید.

بچگـی اش  از  را  کاوه[  محمـود  ]شـهید  ت تاریخی
روایـ

می شـناختم. پـدر این شـهید جـزو اصحاب و 
مالزمیـن همیشـگی مسـجد امام حسـن بود 
- که بنـده آن جا نمـاز می خواندم و سـخنرانی 
می کـردم - دسـت ایـن بچـه را هـم می گرفـت بـا 
خودش مـی آورد، و مـن می دانسـتم همین یک پسـر 
را دارد... از   همـان وقت هـا همینجـور بـود. پرشـور و 
بی مهابـا در برخـورد، گاهـی حرفهـای تنـدی هـم 
مـی زد کـه در دوران اختنـاق آنجـور حرفـی کسـی 
نمـی زد. ایـن بچه آنجـور توی ایـن محیـط خانوادگی 
پرشـور و پرهیجان تربیت شـد و خـوراک فکـری او از 
دوران نوجوانیش که شـاید آن سـالهایی که من دیدم 
ایشـان مثال دوازده سـیزده سـال چهارده سـال شاید 
بیشـتر نداشـت عبـارت بـود از مطالـب مسـجد امـام 
حسـن... در یـک چنیـن محیـط فکـری ایـن جـوان 
تربیت شـد، و جـزو عناصـر کم نظیـری بود کـه من او 
را در صدد خودسـازی یافتم؛ حقیقتا اهل خودسـازی 
بود هـم خودسـازی معنـوی و اخالقـی و تقوایـی، هم 

خودسازی رزمی. 66/5/27 

 »ما بازنشستگی نداریم! ما تا آن دم آخر باید حرکت کنیم... بنده همین روزهایی که اآلن در خدمت شما 
هستم کارم را از ساعت پنج صبح شروع می کنم. یعنی شروع کار من از ساعت پنج صبح است. بعد از 
نماز صبح می روم مشغول کار می شوم تا بعد بیاییم درس بگوییم، بعد برویم یک استراحتی بکنیم، باز 
مشغول کار بشویم؛ تا ظهر و تا عصر و تا هر وقت که بشود تا شب...کار بزرگی در پیش دارید برای اداره این کشور. این 
کشــور به شــما جوان ها در آینده احتیاج دارد. « این جمالت برنامه کاری اجمالی رهبر انقالب اسالمی به روایت 
خودشان بود در دیداری که چند ماه پیش با جمعی از پاسداران سپاه ولی امر)عج( برگزار شد. دیداری که تا ساعت ده 
شب طول کشید و این یکی از تفاوت های نظام اسالمی با سایر نظام ها است. در نظام اسالمی، رهبر به آنچه می گوید 
خود مومن و عامل است. اگر به امتش توصیه به کار و تالش می کند از خود مثال می زند. زیرا »رهبر الهی، مانند ره رو 

این راه، به آنچه می گوید، به گامی که بر می دارد، با همه وجودش صمیمانه مومن است. 53/6/29« 

از   هامن وقت ها 

همینجور بود. 

پرشور و بی مهابا 

در برخورد، گاهی 

حرفهای تندی هم 

می زد که در دوران 

اختناق آنجور حرفی 

کسی منی زد.


