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           انتشار برای اولین بار؛
جز خیر از صیاد  چیزی ندیدم

ــد،  ــاک می افت ــه خ ــهید ب ــد و ش ــه وارد می آی ــی ضرب ــت... وقت ــده اس ــام ش ــج او تم ــه ی اّول، رن ــان لحظ ــت و از هم ــت اس ــرق در نعم ــهید غ ش
هنــوز روح از تــن او خــارج نشــده اســت کــه فرشــتگان رحمــت الهــی احاطــه اش می کننــد. شــهید در همیــن نشــئه ی مادّیتــی کــه مــن و شــما 

ــد.  ۱۳۷۴/۰۷/۲۲   ــمعت« را می بین ــن رأت وال اذن س ــاال عی ــی آن »م ــدا یعن ــم خ ــت و نعی ــا - بهش ــن ج ــم - همی در آن گرفتاری

مزار: گلزار شهدای کوهنجان

شهیدغرقدرنعمتاست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم آزاد خشنود کوهنجانی

شهیدهفته  
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تعریف شاخصهای انقالبیگری و اثرات آن

چگونه »انقالبِی مثبت« باشیم؟

سخنهفته

دولتجوانحزباللهی|4 
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باید پاسخگو باشید؛ نه مدعی!

این مـاه رااین مـاه را
از دست ندهیداز دست ندهید

حکم روزه ماه رمضان در هنگام شیوع بیماری کرونا

احکام|4   خطبههایانقالب|3  

ملت ایران از مرزهای دانش عبور خواهد کرد

بازخوانیتوصیههایرهبرانقالب
دربارهاهمیتماهمبارکرمضان

وفرصتهایبهرهبردارِیمعنویازآن

»عالج مسائل کشور پافشــاری بر همین  سخن
مسائل انقالبی و شــعارهای انقالبی و راه هفتـه

ایــن   ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ اســت.«   انقالبــی 
جمله ی رهبر انقالب خط روشنی را در فهم 
مســائل کشــور و انتخــاب رویکــرد و مســیر صحیح در 
اختیار ما می گذارد: »پایبنــدی به تفکر و روحیه و عمل 
و  دارد  تعریفــی  چــه  انقالبیگــری  امــا  انقالبــی«. 
شاخص های انقالبی بودن چیست؟ این تفکر و روحیه 
چــه عرصه هایی بــرای ظهــور و ُبــروز و عملیاتی شــدن 

دارد؟ و این جهت گیری چه نتایج و ثمراتی در پی دارد؟

فراضینشوید...
ّ
   انقالبیگرییعنیبهتوق

انقالبیگری در منظومه ی فکری و ارزشی انقالب دارای 
تعریــف روشــنی اســت: »انقالبیگــری برخــالف نظر و 
تبلیغ برخی ها، تندروی نیســت بلکه انقالبیگری یعنی 
عادالنــه، خردمندانــه، دقیــق، دلســوزانه، منصفانه، 
کــردن.«    عمــل  رودربایســتی  بــدون  و  قاطعانــه 
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ و در این نگاه »انقالبیگری به  این  نیســت  
که  ما آن  جایی که  نباید پرخاش  کنیم ، بیخودی پرخاش  
کنیــم . انقالبیگری به  آن  اســت  که  ما مواضع  اســالمی 
و انقالبــی را قاطعانه  و بــدون  رودربایســتی و مرعوب  
شــدن  و خــام  شــدن  در مقابــل  برخــی از چهره هــای 
امیدبخــش  کاذب ، حفــظ کنیــم .«   ۱۳۶۸/۰۵/۳۱و 
انســان انقالبی، انســانی اســت »دارای ســواد، دارای 
انضبــاط، دارای تدّیــن، دارای حرکــت، دارای عقــل، 
خردمنــد.«   ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ در این چارچوب »روحیه ی 
انقالبی یعنــی ترس نداشــته باشــید، مالحظــه کاری 
نداشته باشید، محافظه کاری نداشــته باشید؛ وقتی 
تشخیص دادید، عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، 
ف راضــی نشــوید.«    ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ نکته ی مهم 

ّ
به توق

دیگــر اینکــه »گرایش هــا و جهت گیری هــای انقالبــی، 
واقعــی و کامــًا روشــن و واضــح و مبتنــی بــر بیانــات 

امام�است.«   ۱۳۹۴/۱۱/۱۴             
  ادامه در صفحه ۳
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گزیدهبیانات

بازخوانی توصیه های رهبر انقالب درباره اهمیت ماه مبارک رمضان و فرصت های بهره بردارِی معنوی از آن

این ماه را
در آستانه ی ورود به ماه ضیافت الهی »خط حزب اهلل« گزیده ای از

 بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره اهمیت این ماه و راهکارهای بهره برداری معنوی از آن را مرور می کند:

ماه فرصتها
از قبل از شــــروع ماه مبارک، پیامبر معظم اســــام مــــردم را آماده 
میفرمود برای ورود در این عرصه ی خطیر و واال و پربرکت؛ »قد اقبل 
الیکم شهر اهَّلل بالبرکة و الّرحمة«. در خطبه ی روز جمعه ی آخر ماه شعبان، بنا به 
روایتی اینطور فرمود: خبر داد، توجه داد به مردم که ماه رمضان فرا رســــید. اگر 
بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید عرض کنیم ماه فرصتها... 
اگر از این فرصتها بتوانیم درســــت اســــتفاده کنیم، یک ذخیره ی عظیم و بسیار 

ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود.   ۱۳۸۶/۰۶/۲۳ 

ضیافِت خاصان پروردگار 
شــــروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان 
است و جا دارد که مؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و 
یکدیگر را به استفاده ی هرچه بیشــــتر از این ماه توصیه کنند. چون ماه ضیافت 
الهی اســــت، در این ماه فقط مؤمنین و کســــانی که اهل ورود در این ضیافتند، 

بر سر سفره ی پروردگار منان و کریم مینشینند. این، غیر از سفره ی عام 
کرم الهی است که همه ی انسانها، بلکه همه ی موجودات عالم از آن 

بهره مندند؛ این، ســــفره ی خواص و ضیافت خاصــــان پروردگار 
   ۱۳۶۹/۰۱/۱۰ است. 

این ماه را از دست ندهید!
گرفتاری زندگی؛ گرفتاری معاش؛ گرفتاری 
امور شــــخصی؛ گرفتاری اهــــل و اوالد، و 
انــــواع گرفتاریها مانع میشــــود که ما بــــه خودمان، آن 

چنان که شایسته است، برسیم. لذا یک ماه رمضان را که 
خدای متعال قرار داده است، فرصت مغتنمی است. این ماه را از دست ندهید. 
مقصودم این است که اگر نمیتوانیم به طور دائم در حال مراقبت و ساخت وساز 

خودمان باشیم، اقًالّ ماه رمضان را مغتنم بشماریم.  ۱۳۷۱/۱۲/۰۴  
 

روزه، قرآن و دعا؛ مائده های ماه رمضان
این که میگویند ماه رمضان، ماه ضیافت الهی اســــت و سفره ی 
ضیافت الهی پهن اســــت، محتویات این ســــفره چــــه چیزهایی 
است؟ محتویات این سفره که من و شــــما باید از آن استفاده کنیم، یکی اش 
روزه است؛ یکی اش فضیلت قرآن اســــت . قرآن را گذاشتند در این سفره ی با 

فضیلِت زیاد، بیش از ایام دیگر؛ و به ما گفتنــــد که تاوت قرآن کنید  
اینها همان مائده هایی است که سر این سفره گذاشته شده.   

۱۳۸۴/۰۷/۱۷
   

نورانیت به برکت روزه داری
ریاضتی که در میهمانی این ماه وجود دارد

- که ریاضت روزه و گرسنگی کشیدن است 
- شاید بزرگترین دســــتاورد این ضیافت الهی است. 
برکاتی که روزه برای انسان دارد، به قدری این برکات 
از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت در دل انســــان زیاد 
است که شاید بشــــود گفت بزرگترین برکات این ماه 

همین روزه است.    ۱۳۸۶/۰۶/۲۳

اشکاالت تان را پیدا و برطرف کنید
در ماه رمضــــان در حد توان خودمــــان باید مراقبــــت کنیم، رفتار 
خودمان را تصحیح کنیم؛ فکرمان را، قولمان را، عملمان را تصحیح 
کنیم؛ بگردیم اشکاالتش را پیدا کنیم، آن اشکاالت را برطرف کنیم. این تصحیح در 

چه جهتی باشد؟ در جهت تقوا.    ۱۳۸۹/۰۵/۲۷
 

ماه توبه و بازگشت به سوی خدا
یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است. در دعای 
وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاد به پروردگار عالم عرض میکند: 
ذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سّمیته الّتوبة«؛ این باب را باز کردی به 

ّ
»انت ال

روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در، 
دِر توبه است.    ۱۳۸۸/۰۶/۲۹

خواسته هایتان را با خداوند مطرح کنید
ماه رمضــــان یک فرصت الهی اســــت، کــــه در اختیار ما قــــرار داده 
شده؛ اســــتفاده کنید از این ماه مبارک، از این فرصت بسیار بزرگ؛ 
دلها را به خدا نزدیک کنید، آشــــنا کنید؛ با اســــتغفار، دلها و جانها را پاکیزه کنید؛ 

خواسته هایتان را با خدای متعال مطرح کنید.    ۱۳۸۶/۰۶/۲۳

سحرهای ماه رمضان را از دست ندهید
سحر ماه رمضان همه پا میشــــوند؛ نباید این سحر را از دست داد؛ 
سحر فرصت خیلی خوبی است... اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، 
در این دنیای شــــلوغ، وقت دیگری نداریم بــــرای خلوت با 
خودمان، با دلمان، با خدای خودمان.    ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

  
فرصِت تلطیف روابط اجتماعی

سعی کنیم از این فضاى معنوّیت 
و صفا که در ماه رمضان در ســــطح 
جامعه عمومّیت دارد، براى ارتباطات صحیح و معنوى 
میان خودمــــان و دیگران اســــتفاده کنیم و تصمیم هاى درســــت 
بگیریم، اقدامهاى درســــت بکنیم؛ خوشــــبینی را، اعتماد را، ایجاد 
محّبت را، خیرخواهی نســــبت به یکدیگــــر را در ارتباطات خودمان 
دخالت بدهیــــم، و این بهــــره را از ماه رمضــــان ببریم کــــه در روابط 

اجتماعی و روابط انسانی یک تلطیفی به وجود بیاوریم.    ۱۳۹۳/۰۴/۱۱  

آمرزِش گناهان، پاداش ماه رمضان
کمترین پاداشی که خدای متعال برای مردان و زنان روزه دار در... 
روز آخر ماه رمضان عطا خواهد کرد، این اســــت که »ان ینادیهم 
ملک فی آخر یوم من شهر رمضان«؛ فرشته ای در آخرین 
روز ماه رمضان، آن هــــا را مخاطب قرار دهد و گوید: 
»ابشروا عباد اهَّلل«؛ بشارت بر شما باد ای بندگان 
خدا! »فقد غفر لکم ما ســــلف مــــن ذنوبکم«؛ 
گناهان شــــما آمرزیده شــــد. این، پــــاداش ماه 
رمضان اســــت... آمرزش گناهان گذشته، پاداش 

کمی نیست!    ۱۳۷۲/۱۲/۲۲

از دست ندهیداز دست ندهیداین ماه رااز دست ندهید
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ـــا،  ـــزرگ، توان ـــگ، ب ـــا فرهن ـــتعداد، ب ـــا اس ـــت ب ـــک مل ـــران ی ـــت ای مل
بـــا نشـــاط و جـــوان اســـت و این جـــور ملتـــی صبـــر نمیکنـــد 
کـــه اجـــازه بدهنـــد تـــا بـــه فـــالن پیشـــرفت علمـــی یـــا فـــالن 
پیشـــرفت فنـــاوری دســـت پیـــدا کنـــد؛ نـــه، این جـــور ملتـــی 
خـــودش وارد میشـــود، مرزهـــای دانـــش را هـــم میشـــکند و 
ـــا،  ـــم خارجیه ـــر ه ـــد. اگ ـــان میده ـــودش را نش ـــد و خ ـــور میکن عب
ــِر قبـــل  ــال اخیـ ــد سـ ــه در ایـــن صـ ــد کـ ــمنان میبیننـ ــا، دشـ رقبـ
از انقـــالب ایـــن حالـــت پیـــش نیامـــده، بایـــد بداننـــد کـــه در 
آن وقت هـــا نمیگذاشـــتند ملـــت ایـــران حرکـــت شایســـته ی 
یـــک ملـــت  ایـــران همیشـــه   ملـــت 

ّ
را بکنـــد؛ واال خـــودش 

ــه در  ــتیم کـ ــی هسـ ــان ملتـ ــا همـ ــت. مـ ــوده اسـ ــتعداد بـ بااسـ
ـــدون  ـــلمان، ب ـــای مس ـــه ی ملته ـــالمی، از هم ـــه ی دوران اس هم
اســـتثناء، پیشـــروتر بودیـــم. ایـــن، همـــان ملـــت اســـت؛ منتظـــر 

 ۱۳۸۴/۰۷/۲۹ نمی مانـــد.   

ملت ایران از مرزهای دانش
 عبور خواهد کرد

خطبههایانقالب  

به آدم ظالم اعتماد نکنید

بهرسمآیهها  

تـــو  روی  پیـــش  کـــه  بـــدان  میفرمایـــد:  امیرالمؤمنیـــن 
ــقت  ــی و مشـ ــی طوالنـ ــافت خیلـ ــه مسـ ــود دارد کـ ــی وجـ راهـ
ــخت و  ـــد از ایـــن راه سـ ـــت. شـــما ناچاری شـــدیدی در آن هس
طوالنـــی کـــه راه قیامـــت اســـت، عبـــور کنیـــد. بـــدان چـــه الزم 
داری بـــرای عبـــور از ایـــن راه. اجتنـــاب از محّرمـــات و انجـــام 
واجبـــات. یعنـــی آن انـــدازه ی الزم، و بـــه قـــول پزشـــکان، 
آن دوز الزم از ذخیـــره ای کـــه شـــما الزم داریـــد بـــرای اینکـــه 
بتوانیـــد ایـــن راه را طـــی کنیـــد، همیـــن واجبـــات اســـت. 
هرچـــه بیشـــتر کردیـــد و بـــر ایـــن واجبـــات افزودیـــد، امکانـــات 
بیشـــتری خواهیـــد داشـــت. محّرمـــات هـــم همیـــن جـــور 
اســـت. یعنـــی اجتنـــاب از محّرمـــات، حداقـــِل آن پرهیـــز از 
آســـیبهائی اســـت کـــه در ایـــن راه ممکـــن اســـت بـــرای مـــا 

پیـــش بیایـــد.   ۱۳۹۲/۰۴/۲۳

ذخیره الزم برای عبور از راه قیامت

درساخالق  

سخنهفته

بعضـــی از آیـــات هســـت کـــه مربـــوط بـــه تنظیـــم مناســـبات 
ایـــن دســـتورهای کاربـــردی مربـــوط  اجتماعـــی اســـت؛ 
ذیـــَن 

َّ
ـــی ال

َ
اســـت بـــه مناســـبات اجتماعـــی... »ال َترَکنـــوا ِال

مـــوا«؛)۱( بـــه کســـی کـــه ســـتمگر اســـت، بـــه ظالـــم 
َ
َظل

ـــل  ـــد -»رکـــون« یعنـــی می ـــدا نکنی ـــد، گرایـــش پی اعتمـــاد نکنی
پیـــدا کـــردن و گرایـــش پیـــدا کـــردن و اعتمـــاد بـــه او کـــردن- 
بـــه آدم ظالـــم اعتمـــاد نکنیـــد. نتیجـــه ی اعتمـــاد کـــردن بـــه 
ظالـــم همیـــن میشـــود کـــه شـــما می بینیـــد؛ دولتهـــای 
و  ظالم تریـــن  بـــه  اســـالمی  مجموعه هـــای  مســـلمان، 
ـــم اعتمـــاد میکننـــد و نتیجـــه اش را 

َ
ســـتمگرترین عناصـــر عال

دارنـــد مشـــاهده میکننـــد و می بیننـــد.   ۱۳۹۹/۲/۶
۱( سوره هود، آیه ۱۱۳

ادامه از صفحه  ۱ 
...و این تفکر شاخص های مشخصی دارد: »شاخص 
اّول، پایبنــدی بــه مبانی و ارزشــهای اساســی انقالب؛ 
شــاخص دّوم، هدف گیــری آرمانهای انقــالب و هّمت 
بلند برای رســیدن به آنها... شــاخص ســّوم، پایبندی 
به اســتقالل همه جانبه ی کشور، اســتقالل سیاسی، 
اســتقالل اقتصادی، اســتقالل فرهنگی -کــه مهم تر 
از همه اســت- و اســتقالل امنّیتی؛ شــاخص چهارم، 
حّساســّیت در برابر دشــمن و کار دشــمن و نقشه ی 
دشــمن و عدم تبعّیت از او... شــاخص پنجــم، تقوای 
دینــی و سیاســی اســت. ایــن پنــج شــاخص اگــر در 
کســی وجود داشــته باشــد، قطعــا انقالبی اســت.« 
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ البتــه باید دانســت کــه »انقالبیگری با 
زبان نیست، با عمل است؛ عمل جلوتر از زبان بایستی 

انسان را راه ببرد.«  ۱۳۹۹/۰۵/۱۰  

   الگویانقالبیگریامام�است
در میــدان عمــل نیــز تفکــر انقالبــی و روحیــه ی 
انقالبیگــری دارای الگــو اســت: »یکــی از عناویــن 
و اوصافــی کــه دربــاره ی امام راحــل عظیم الّشــأن 
مــا، کمتــر بــه کار رفتــه اســت و کمتــر از ایــن عنوان 
اســتفاده کرده ایــم، عبــارت اســت از یــک عنــوان 
جامع که من این جور تعبیر میکنــم: مؤمِن متعّبِد 
انقالبــی... قدرتهــای ماّدی هم که نســبت بــه امام 
همــواره غضبنــاک بودند، عصبانــی بودنــد و البّته 
می هراســیدند از امــام بزرگــوار، بیشــتر به خاطــر 
ایــن صفــت بــود: صفــت انقالبیگــری امــام؛ بــا این 
خصوصّیــِت او دشــمن بودنــد.«  ۱۳۹۵/۰۳/۱۴  و 
در ســطح دیگر نیز اسوه ای چون شــهید سلیمانی 
تجســِم عملِی انســان انقالبی اســت که »بشــّدت 
انقالبی بود. انقالب و انقالبیگــری خّط قرمِز قطعِی 

او بود... ذوب در انقالب بود.«  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 

   انقالبّیوِنمثبت؛انقالبّیوِنمنفی
با نگاهی به تاریخ انقالب می توان »دوگونه انقالبی« 
را از هم تفکیک کــرد: »از اّوِل انقــالب دوگونه انقالبی 
داشــتیم و انقالبّیــون مــا دو گونه نقش ایفــا کردند. 
بعضی از انقالبّیــون، انقالبّیوِن مثبت بودند؛ بعضی 
از انقالبّیــون هــم انقالبّیون منفــی بودنــد. در اوایل 
انقالب، انقالبِی منفی بــه آن انقالبی ای میگفتیم که 
از میدان کار و تــالش و حرکت، آن جایی که دردســری 
داشــت، عقــب میکشــید. انقالبی بــود، امــا انقالبِی 
وجاهت طلــب و راحت خواه... یــک عّده هــم انقالبِی 
مثبــت بودند. حاضــر بودنــد آبرویشــان را هــم خرج 
کنند. آن جایی که فکر میکردند وجودشــان میتواند 
کمکی بکند، بــا همه وجود حاضــر بودنــد... انقالبِی 
منفی، خــودش را از کار کنار میگیرد؛ امــا اگر یک وقت 
کاری هــم به دســتش افتاد، مثــل آدمهایــی که هیچ 
کاری در دستشان نیســت، حالت منفی بافی و شکل 
اپوزیســیون به خودش میگیــرد؛ کأّنه در هیــچ کاری 
مســؤولیت ندارد! انقالبــِی مثبت حّتی اگــر هیچکاره 
هــم باشــد، خــودش را مســؤولترین افــراد میدانــد 
و وارد میــدان میشــود«  ۰۹ /۱۲/ ۱۳۷۹»انقالبــی 
مثبت« انسانی اســت که با »مسئولیت پذیری« اهل 
»کار و تــالش و حرکــِت امیدوارانه« اســت و از »یأس 
و منفی بافــی« به دور اســت. در این نــگاه انقالبیگرِی 
حقیقی، همراه کردن نقد و اعتــراض و مطالبه گری با 
ارائه ی راه حل و کار ایجابی است: »در اسالم هم نهی از 

منکر با امر به معروف همراه است، نهی از منکر همان 
اعتراض اســت، امر به معروف یعنی ارائه ی راه حل... 
بنابراین مطالبه گــری را حتما با ارائــه ی راه حل همراه 

کنید.«۱۳۹۹/۰۲/۲۸   

   انقالبیگرِیواقعیاینهاست...
در یــک نــگاه کالن »انقــالب تمــام نمیشــود، انقــالب 
ــف 

ّ
اســتمرار دارد، انقــالب ادامــه دارد، انقــالب متوق

نمیشــود. یک صیرورتــی وجــود دارد؛ صیــرورت یعنی 
شــدن، شــدِن دائم، تحّول دائمــی؛ در مســیر انقالب 
یک صیــرورت دائمــی ای وجــود دارد که ایــن صیرورت 
دائمی، بتدریج آن آرزوهای بزرگ را، آن ارزشــهای واال را، 
آن آرمانها را در جامعه تحّقق میبخشد.«۱۳۹۷/۰۳/۰۷    
در مســیر این ســیِر تکاملی، عرصه هــای گوناگون و   
متنوعی بــرای حرکت انقالبــی و فعالیت هــاِی ایجابی 
سازنده »در بستر نظام اسالمی« وجود دارد. به عنوان 
مثال فعالیت در زمینه ی تولید ملی یک حرکت انقالبی 
اســت: »شــعار جهش تولید بــه معنــای واقعی کلمه 
یک شــعار به تمام معنا انقالبی اســت... جهش تولید 
اگر بدرســتی در کشــور اّتفاق بیفتد هم تأثیرات عمیق 
اقتصادی در کشور و هم عالوه ی بر آنها موجب اعتماد 
ی میشــود، موجــب رضایتمندی عمومی 

ّ
به نْفس مل

ی میشود.« 
ّ
مردم میشود، تضمین کننده ی امنّیت مل

  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ یــا در عرصــه ای دیگــر »فّعالّیتهایــی که 
در مورد فضای ســبز و درخت و گیاه و محیط  زیســت و 
جنگل و بقّیــه ی ]این امور[ انجام میگیــرد، فّعالّیتهای 
دینی است، فّعالّیتهای انقالبی اســت.«  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ 
در نمونه ای دیگر اقداماتی از جنس »کمک مومنانه« 
»ایــن  اســت:  انقالبــی  حرکت هایــی  »مواســات«  و 
اطعامهای محّرم را هم کــه در آن اّیام بعضی از هیئات، 
بعضی از مردم که توانایی هایــی دارند و نذری و اطعام 
و مانند اینها درست میکنند، میشود به این شکل کمک 
مؤمنانه به خانواده ها انجام داد. انقالبیگرِی به معنای 
واقعــی کلمــه اینها اســت؛ اینهــا جزو مســائل قطعی 

انقالبیگری است.«  ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ 

عالجمشکالتکشور
امروز کشــور درگیر مشــکالت مختلفی به خصوص در 
زمینه ی اقتصاد و معیشت مردم است. راه حل غلبه بر 
مشــکالت همین تفکر و روحیه و عمل انقالبی اســت: 
»اگــر می خواهیــم مشــکالت این کشــور حل بشــود، 
اگر می خواهیــم این کشــور عّزت پیــدا کند، رفــاه پیدا 
کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشــرفت های ماّدی و 
معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقالب 
را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر این کشور بود 
و هســت و در آینده هم خواهد بود.«    ۱۳۹۵/۸/۲۶ و 
تجربه هم به روشنی نشــان داده که: »هرجا به انقالب 
تکیــه کردیم، بــه روحّیــه ی انقالبی تکیــه کردیم، پیش 
رفتیم؛ هرجا از ارزشــها کوتــاه آمدیم، انقــالب را ندیده 
گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش زدیم... 
عقب ماندیم.«    ۱۳۹۵/۴/۵  بر همین اســاس اســت 
که »عالج مشــکالت کشــور، دولت جــوان حزب اللهی 
و جوان مؤمن اســت کــه میتوانــد کشــور را از راه های 
دشــوار عبــور بدهــد.«   ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ و بــرای بهبــود 
اوضاع و حل مشکالت به رئیس جمهوری انقالبی نیاز 
توکشیده نمیشــود کار کرد؛ با این 

ُ
داریم: »با عملکرد ا

همه مسائل اساسی ای که در کشــور وجود دارد، یک 
حرکت جهادی و انقالبی الزم است.«   ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

در ایـن مـاه مبـارک خودتـان را تقویـت کنیـد بـه 
قّوتهای روحانی. شما دعوت شده اید به مهمانی 
خدا و شـما در مـاه رمضـان مهمان خدا هسـتید. 
ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان 
کـه مـردم مهیـا بشـوند بـرای ورود در مـاه مبـارک 
رمضـان و ورود در »ضیافـة اهّلل «. شـما وقتـی کـه 
می خواهیـد به مهمانـی برویـد، یک وضـع دیگری 
خودتـان را درسـت می کنیـد. آنطـوری کـه در خانه 
هسـتید یک تغییری می دهید. مـاه شـعبان برای 

مهیـا شـدن اسـت.   ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ 

کالمامام  

 خود را برای
  ضیافت خدا

 مهیا کنید

همــه راه حل هــا در داخــل کشــور اســت. اینکــه کســی 
گمــان کنــد کــه »مشــکالت اقتصــادی صرفــا ناشــی 
ــت تحریــم هــم مقاومــت ضــّد 

ّ
از تحریــم اســت و عل

ــت؛  ــمن اس ــر دش ــدن در براب ــلیم نش ــتکباری و تس اس
ــر دشــمن و بوســه زدن  ــو زدن در براب پــس راه حــل، زان
بــر پنجــه ی گــرگ اســت« خطایــی نابخشــودنی اســت. 
ایــن تحلیــل ســراپا غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلــم 
برخــی غفلــت زدگان داخلــی صــادر میشــود، اّما منشــأ 
آن، کانونهــای فکــر و توطئــه ی خارجــی اســت کــه بــا 
ــران و افــکار  ــه تصمیم ســازان و تصمیم گی ــان ب صــد زب
 مشــکالت 

ّ
عمومــی داخلــی القــاء میشــود. راه حــل

اقتصــادی، سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه 
ــهای آن  ــه ی بخش ــرای هم ــی ب ــای اجرائ ــد برنامه ه بای
تهّیه و بــا قــدرت و نشــاط کاری و احســاس مســئولّیت، 
در دولتهــا پیگیــری و اقــدام شــود. درون زایــی اقتصــاد 
آن،  شــدن  دانش بنیــان  و  شــدن  ــد 

ّ
مول کشــور، 

ــت،  ــردن دول ــری نک ــاد و تصّدیگ ــردن اقتص ــی ک مردم
برون گرایــی بــا اســتفاده از ظرفّیتهایــی کــه قبــًا بــه آن 
اشــاره شــد، بخشــهای مهــّم ایــن راه حل هــا اســت. 
بی گمــان یــک مجموعــه ی جــوان و دانــا و مؤمــن و 
ط بــر دانســته های اقتصــادی در درون دولــت 

ّ
مســل

خواهند توانســت به این مقاصــد برســند.    ۲۲ /۹۷/۱۱

یک مجموعه جوان، مؤمن و دانا می تواند مشکالت اقتصادی را حل کند

حزبا...ایناست  

عکسنوشت  

2۱ فروردین ۱۳۷۸ سالروز شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی به دست عوامل گروهک منافقین

         انتشار برای اولین بار؛
جز خیر از صیاد  چیزی ندیدم

ما تقریبا از اوایل انقالب با ایشــان آشــنا شــدیم. آن 
موقع با بعضی از دوستانشــان از اصفهان پیش ما 
آمدنــد. از آن زمــان تا وقت شــهادت، حّقــا و انصافا 
جز خیر از این مرد چیزی ندیدیــم. آنچه در میدانهای 
جهاد از او بروز کرد، کارهای بزرگی بود؛ بعضی را مردم 
می دانند، بعضی را نمی دانند، بعضی را هم یادشان 
رفته؛ ولی ما در طول ســالهای متمــادی، به کارهای 
بزرگی که این شهید عزیز انجام داد، توّجه داشتیم و 
می دانیم واقعا ایشان چه کارهای بزرگی انجام داده؛ 
هم در میدان جنگ و هم بیرون ازمیدان جنگ. چیزی 
که مهّم است، این اســت که یک نفر عالوه بر جنگ با 
دشــمنان، در جهاد با نفس هم پیروز شــود. ایشان 

اینگونه بود؛ برای خود هیچ چیز نمی خواست .
دیدار خانواده  شهید صیاد شیرازی             ۱۳۷۸/02/۱۹ 

کســانی هســتند کــه یــا امــروز همــه ی امکانــات 
یــا  اســت  اینهــا  اختیــار  در  کشــور  مدیرّیتــی 
دیــروز تمــام امکانــات مدیرّیتــی در اختیــار اینهــا 
بــوده، اینهــا دیگــر حــق ندارنــد علیــه کشــور 
حــرف بزننــد، موضــع ]بگیرنــد[؛ بایــد موضــع 
مســئوالنه ]بگیرنــد[، بایــد پاســخگو باشــند. 
اســت،  اختیــارم  در  امکانــات  کــه  بنــده ای 
نمیتوانــم مّدعــی باشــم، ]بلکــه[ بایــد پاســخگو 
باشــم و جــواب بدهــم کــه چــه  کار کــردم بــا ایــن 
امکانــات. بــه جــای اینکــه پاســخگویی کننــد، 
بیاینــد نقــش مّدعــی را ایفــا کننــد علیــه ایــن، 
علیــه آن حــرف بزننــد؛ ایــن نمیشــود؛ مــردم 

قبــول نمیکننــد ایــن را.    ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

 باید پاسخگو باشید؛ نه مدعی!

کرونا  بیماری  که  کنونی  شرایط  در  سؤال:
ماه  در  گرفتن  روزه  است،  کرده  پیدا  شیوع 

رمضان چه حکمی دارد؟
جواب:روزه از ضروریات ارکان شریعت اسالم است 
و ترک روزه ماه رمضان جایز نیست مگر آنکه فرد، 
گمان عقالیی پیدا کند که روزه گرفتن  یا موجب 
ایجاد بیماری شود و یا تشدید بیمار و یا افزایش 

طول بیماری و تأخیر در سالمتی میشود. 
در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن الزم است. 
بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته 
پزشک متخصص و متدین نیز به دست آید، کفایت 
میکند. بنابراین اگر فردی نسبت به امور یادشده 
خوف و نگرانی داشته و این خوف منشأ عقالیی 
داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.

حکم روزه ماه رمضان در هنگام 
شیوع بیماری کرونا

دولتجوانحزباللهی  

رهبرانقــالب: بعــد از پیــروزی انقــالب، رابطــه مــا 
بــا آمریــکا، از طــرف مــا قطــع نشــد. یعنــی ملــت 
گذشــته  مظلومیتهــای  اقتــدار،  حــال  در  ایــران 
خــودش را ندیــده گرفــت و دولــت آمریــکا را عفــو 
آنهــا  ایــن بزرگــواری باالتــر!؟ امــا  از  کــرد. دیگــر 
آســوده  خیالشــان  کــه  اّول  روزهــای  همــان  از 
ــام  ــه نظ ــه علی  توطئ

ّ
ــل ــفارت را مح  س

ّ
ــل ــد، مح ش

جمهــوری اســالمی کردنــد. مجلــس ســنای امریــکا 
آن وقــت حرکــت زشــتی انجــام داد کــه در این جــا 
ــد شــد.  ــه آن حرکــت بلن خــروش خشــم مــردم علی
دشــمنان جمهــوری اســالمی را دیدنــد و آنهــا را 
بــه کارهایــی وادار کردنــد؛ مقدمــات کودتایــی را 
ــد!  ــته درس نگرفتن ــی از گذش ــد؛ یعن ــم آوردن فراه

۱۳۷۶/۱۰/۲۶   
۲۰ فروردین ۱۳۵۹: قطع رابطه ایران و آمریکا

زندگیتـان را بر پایـه ی اسـراف قرار ندهیـد، زندگی 
را سـاده قرار دهیـد. زندگی را آن طـوری که خدای 
متعـال می پسـندد قـرار دهیـد و از طّیبـات الهـی 
بهره منـد شـوید بـر حسـب اعتـدال و عدالـت. 
هـم اعتـدال و میانـه روی و هـم عدالـت. یعنـی 
دیگـران  ببینیـد  بکنیـد،  را  انصـاف  مالحظـه ی 
دیگـران  و  خودتـان  بیـن  خیلـی  چطوری انـد. 
فاصلـه درسـت نکنیـد. ۷۲/۳/۸ البتـه مـا خیلـی 
هـم اهـل زهـد و تقـوا نیسـتیم. خیـال نکنیـد. 
ایـن سـادگی، آن سـادگی ُزّهـاد و اینهـا نیسـت. 
سـادگی بـه نسـبت ایـن کارهایی اسـت که مـردِم 
 نه، سـادگی مـا را اگر چنانچه 

ّ
امروز می کننـد. و اال

نـگاه کننـد شـاید هـزار  بیاینـد  آن مـردان خـدا 
تـا ایـراد هـم بـه آنچـه کـه مـا سـادگی می دانیـم 

۷۴/۰۵/۱۱ بگیرنـد.  

از همان روزهای اّول انقالب
آمریکا علیه نظام توطئه کرد

 زندگی بدون اسراف
 منافاتی با رفاه ندارد

روایتتاریخی  

احکام  

خانوادهایرانی  


