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حزب ا... این است   |    ۴ 

با جهاد علمی دشمن را ناکام سازید

جــان باختــن انســان در راه خــدا، ســقف نیکــی اســت و باالتــر از ایــن هیــچ خیــری وجــود نــدارد... حرکتــی انجــام می دهــد و بــرای جهــاد قــدم 
برمــی دارد. َنْفــس ایــن اقــدام بزرگتریــن کاری اســت کــه یــک انســان می کنــد؛ انســانی کــه خــود را از گرفتاریهــا، اســارتها و جاذبه هــای کوبنده و شــدید 
مــاّدی کــه همــه ی انســانها را اســیر خــود کــرده، رهــا می ســازد... انســان بایــد بســیار قــوی باشــد کــه از ایــن اســارتها خــود را رهــا کنــد.    ۱۳۷۴/۰۷/۲۲

مزار: مشهد - بهشت رضا�

ند
َ
شهید از اسارتها دل میک

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم علیرضا توسلی فرمانده لشکر فاطمیون

شهید هفته  
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پیشرفت جامعه فقط با خانواده  های سالم و بانشاط

خانواده ایرانی     |     4  

احکام      |     4  

حکم  شرعی شرکت در تجمعات با احتمال ابتال به کرونا

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 279     |     هفتـه چهـارم اسـفند 99     |     

»متأســفانه امروز وضع معیشت مردم خوب  سخن
نیست؛ این غّصه بزرگی است برای ما. گرانی ها هفتـه

زیاد اســت... بایســتی مســئولین محترم این 
مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم 

حل کنند. و این راه حل دارد.«    ۹۹/۱۲/۱۵  
بیانــات  اخیر رهبــر انقالب، نشــان دهنده ی تأکیــد دوباره 
بر تذکــرات و راه حل های مطرح شــده توســط ایشــان در 

زمینه ی حل مشکالت اقتصادی مردم است.

مردِم زیادی از لحاظ اقتصادی در فشار هستند
»چون از وضع مردم مّطلع هســتم، لذا تلخی را با همه وجود 
حس میکنم؛ تلخــی کاِم مــردم، بخصــوص مــردِم ضعیف و 
فرودســت و طبقات ضعیف که مربوط به مســائل اقتصادی 
و مشــکالت اقتصادی اســت.«    ۹۵/۱۲/۳۰ این سخنان رهبر 

انقــالب در پیام نــوروزی ابتدای ســال ۹۶ به روشــنی نگرانی و 
دغدغه ایشان نســبت به سختِی معیشــت عمومی مردم و 
گرانی هــا و... را نشــان می دهــد. در مقطع زمانــی دیگری هم 
ایشان تصریح کرده اند »واقعّیت این است که وضع اقتصادی 
کشــور تعریف ندارد؛ وضع اقتصــادی با همه این تالشــهایی 
که انجام میگیرد، مطلوب نیســت؛ مــردِم زیادی هــم از لحاظ 
اقتصادی در فشــار هســتند.«       ۹۷/۰۳/۰۲    و یکی از مسائِل 
چالش برانگیز که فشــار زیادی را بــر مردم وارد مــی آورد »تورم 
و گرانــی« اســت: »گرانــی هســت؛ در مــواد غذایی، گوشــت، 
غ، بقّیــه چیزهــای الزم در زندگــی، اجــاره بهای  غ، مــر تخم مــر
مســکن، در وســایل منزل، وســایل دیگر و امثال اینها، گرانی 
 فراوان اســت. خب اینهــا واقعًا فشــار مــی آورد روی مــردم.«
      ۹۷/۰۵/۲۲ و ایــن مشــکالت را »بســیاری از مــردم بــا همه 

وجودشان لمس میکنند.«     ۹۷/۰۳/۰۲    

در بن بسِت اقتصادی نیستیم
اما واقعیت مهم دیگر این اســت که »در زمینه اقتصادی، هیچ 
بن بستی وجود ندارد. این جور نیســت که راه حل نباشد؛ نخیر، 
مشــکالت کشــور، مشــکالت اقتصــاد، شناخته شــده اســت، 
راه حل هــا هــم شناخته شــده اســت.«       ۹۷/۰۵/۲۲ و »مــا در 
بن بســت نیســتیم، ما در مســائل اقتصــادی  در بن بســت قرار 
نداریــم؛ مشــکالت هســت، از دو طرف، ســه طرف، چهــار طرف 
 خروج از مشــکالت هم مشــّخص 

ّ
مشــکالت هســت اّما محل

اســت.«        ۹۵/۱۱/۲۷    بایــد این نکتــه را درک کرد که »مشــکل 
ی نیست؛ مشکلی نیست که راه حل 

ّ
اقتصادی  ما، مشکل الینحل

نداشته باشد؛ گره ای نیست که بازنشدنی باشد.«   ۹۶/۰۲/۱۰    
و بــه ایــن مســئله هــم توجــه داشــت کــه »هــدف میان مّدت 

دشمنان مسئله اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
 ادامه در صفحه  ۳ 

راِه حل گرانیراِه حل گرانی

گزیده بیانات     |     2  

نشریه خط حزب اهلل به مناســبت عید »بعثت پیامبر اعظم )ص(«، 
که بــه تعبیــر حضرت آیــت اهلل خامنــه ای, تحقیقــًا بزرگتریــن روز در 
تاریخ بشرّیت اســت، گزیده ای از بیانات ایشــان را درباره این حادثه 

بزرگ و استمرار آن تا امروز مرور می کند.

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی حادثه بزرگ بعثت پیامبر اعظم� و استمرار آن

بازخوانی بعثت؛بازخوانی بعثت؛
علیه بازتولید جاهلیتعلیه بازتولید جاهلیت

  ادامه در صفحه  ۲

مروری بر دغدغه رهبر انقالب نسبت به وضعیت معیشتی مردم و غلبه بر تورممروری بر دغدغه رهبر انقالب نسبت به وضعیت معیشتی مردم و غلبه بر تورم

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره ۲۷۹  |  هفته چهارم اسفند ۹۹     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

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:                                              ۱۰۰۰۱۰۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

او  بــرای  انبیــا  کــه  آنچــه 
بودنــد  شــده  مبعــوث 
و تمــام کارهــای دیگــر، مقدمــۀ اوســت، بســط 
توحید و شناخت مردم از عالم است؛ ارائۀ عالم، 
آن طوری که هســت، نــه آن طوری که مــا ادراک 
می کنیــم. دنبال ایــن بودنــد که همــۀ تهذیبها، 
تعلیم ها و همۀ کوششها در این باشد که مردم 
را از این ظلمتکده هایی که هست، نجات بدهند 
 و به نــور برســانند. غیــر حــق تعالی نورنیســت،

ایــن  از  مــا  چنانچــه،  اگــر  و  ظلمت انــد  همــه 
حجابهــای ظلمانی بیــرون برویــم و از حجابهای 
 نورانــی هــم بیــرون برویــم و همــه حجاب هــا را

خــرق کنیــم، آن وقت حــق را بــه همۀ صفــات و 
اسمائش مشاهده می کنیم. البته به آن معنای 
کاملــش، نــادری از اولیــای خــدا بــه تبــع انبیــاء 
موفق شدند و دیگران مراتب پایینتر را، تا برسد 

به ما که هیچ.    ۱۳۶۴/۰۳/۳۰

کالم امام  

هدف بعثت
م است

َ
شناخت عال

عکس نوشت  

راه طی شــده مــا در دانــش و فّنــاوری کــه مایــه ی 
شــگفتی ناظران جهانی شــد، بــا همــه ی اهّمّیتش 
فقــط یــک آغــاز بــوده اســت و نــه بیشــتر. مــا هنوز 
ه هــای دانــش جهــان بســیار عقبیــم؛ بایــد بــه 

ّ
از قل

ه ها دســت یابیــم. بایــد از مرزهای کنونــی دانش 
ّ
قل

در مهم تریــن رشــته ها عبور کنیــم. ما از ایــن مرحله 
هنــوز بســیار عقبیــم؛ مــا از صفــر شــروع کرده ایــم. 
عقب ماندگــی شــرم آور علمــی در دوران پهلوی ها و 
قاجارهــا در هنگامی که مســابقه ی علمــی دنیا تازه 
شــروع شــده بود، ضربه ی ســختی بــر مــا وارد کرده 
و مــا را از ایــن کاروان شــتابان، فرســنگها عقــب نگه 
داشــته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شــتاب 

پیش میرویم ولی این شــتاب باید سالها با شّدت باال 
ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب 
همــواره بــه دانشــگاه ها و دانشــگاهیان و مراکــز 
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدی دراین باره 
اینــک  ولــی  داده ام،  فراخــوان  و  هشــدار  و  تذّکــر 
مطالبه ی عمومی من از شــما جوانان آن اســت که 
این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون یک 
جهاد در پیش گیرید. ســنگ بنای یــک انقالب علمی 
در کشور گذاشــته شــده و این انقالب، شــهیدانی از 
قبیل شهدای هســته ای نیز داده است. به پاخیزید و 
دشــمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شــما 

بشّدت بیمناک است ناکام سازید.      ۹۷/۱۱/۲۲

با جهاد علمی دشمن را ناکام سازید

حزب ا... این است  

تصویری از مرحوم حاج  سید احمد خمینی در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلسه بازنگری قانون اساسی، سال ۱۳۶۸

25 اسفند 73 سالروز درگذشت مرحوم حاج سید احمد خمینی
حاج احمد آقا عنصر قابل و الیقی بودند. ایشــان خیلی باهوش بودند. به نظر من در بین خصوصّیات ذاتی 
و صفاتی که در یک انسان، برجسته اســت، اگر بخواهیم یکی را برای حاج احمد آقا از همه برجسته تر حساب 
کنیم، آن هوش ایشان بود. بسیار مرد باهوش و تیز و زیرکی بودند. بعضی از صفات خوب امام را هم من در 
ایشان دیدم. مثًال آدم بیرودربایستی ای بودند. من با ایشان هم از نزدیک معاشرت و رفاقت داشتم. جاهایی 

که الزم بود اصًال هیچ رودربایستی نداشتند.     ۱۳۷۴/۰۳/۱۱  

مصادیقـی  دارد،  شـقوقی  بـودن  مردمـی 
دارد؛ یـک جنبـه ی مردمـی بـودن ایـن اسـت کـه 
خودش را دارای شـأن و روحیه ی خدمتگزاری به 
مـردم بداند؛ نگاه، از باال نباشـد؛ گاهـی نگاه های 
مـا بـه مـردم ممکـن اسـت ]جـوری باشـد[ کأّنـه 
از بـاال نـگاه میکنیـم بـه مـردم؛ نخیـر، مـا جـزو 
مردمیـم، بیـن مردمیـم، خیلـی از ایـن مـردم از 
مـا باالتـر هـم هسـتند و بنابرایـن اینکـه کسـی از 
موضع بـاال بـه آحاد مـردم نـگاه کنـد غلط اسـت؛ 
ما بایـد خودمـان را خدمتگـزار مـردم بدانیـم؛ هر 

کـدام مـا در هـر جایـی کـه هسـتیم.    ۹۹/۴/۷

»نگاه از باال« ممنوع!

سؤال:
ــور در  ــز حض ــی و نی ــد خانوادگ ــت و آم ــم رف حک
مراســمات کــه در آن احتمــال مبتــال شــدن بــه 

ــت؟ ــود دارد، چیس ــا وج کرون
جواب: 

از وارد شــدن بــه محلــی کــه احتمــال عقالئــی 
مبتــال شــدن وجــود دارد، اجتنــاب شــود مگــر 
اینکــه بــا رعایــت نــکات بهداشــتی، ایــن احتمــال 

ــد. ــه باش ــل توج ــر قاب ــا غی ــی و ی منتف

حکم شرعی  شرکت در تجمعات
با احتمال ابتال به کرونا

دولت جوان حزب اللهی  

»آن موقـــع چنیـــن بـــود کـــه یـــک دولـــت بیگانـــه در 
دنبالـــه جنـــگ بین الملـــل دوم - کـــه انگلیـــس و 
امریـــکا و روســـها در زمـــان حکومـــت محمدرضـــا 
پهلـــوی از چنـــد طـــرف وارد کشـــور مـــا شـــده بودنـــد 
- بـــه خـــودش جـــرأت مـــی داد کـــه یـــک عالـــم 
دینـــی را بـــه خاطـــر مخالفـــت بـــا سیاســـت انگلیـــس 
بگیـــرد و بـــه خـــارج از کشـــور تبعیـــد کنـــد! امـــواج 
ـــه ایـــن روحانـــی  احساســـات و ارادت مـــردم نســـبت ب
مجاهـــد و مبـــارز، چنـــان توفانـــی بـــه راه انداخـــت 
کـــه همـــه دشـــمنان را پـــس زد و انگلیســـیها و 
ـــه  ـــد ک ـــد و فهمیدن ـــود را کردن ـــاب کار خ ـــران حس دیگ
مبـــارزه بـــا ایـــن عالـــم روحانـــی بـــه جایـــی نخواهـــد 

رســـید.«.    ۱۳8۰/8/۲۰ 

خانواده پایه ی اصلی در جامعه اســت، ســلول 
اصلی در جامعه اســت. نه اینکه اگر این ســلول 
سالم شد، سالمت به دیگرها سرایت میکند؛ یا 
اگر ناسالم شد، عدم سالمت به دیگرها سرایت 
میکند؛ بلکه به این معناســت که اگر سالم شد، 
یعنی بدن ســالم اســت. بدن که غیر از ســلولها 
چیــز دیگــری نیســت. هــر جهــازی، مجموعه ی 
سلولهاســت. اگر ما توانستیم ســلولها را سالم 
کنیم، پــس ســالمت آن جهــاز را داریم. مســئله 
اینقدر اهمیــت دارد. جامعه ی اســالمی، بدون 
بهره منــدی کشــور از نهــاد خانــواده ی ســالم، 
ســرزنده و بانشــاط، اصًال امکان ندارد پیشرفت 

کند.    ۱۳۹۰/۱۰/۱۴    

به مناسبت ۲۳ اسفند ۱۳۴0 ،   درگذشت آیت اهلل کاشانی

تبعید و زندان برای مبارزه با انگلیس
پیشرفت جامعه فقط

با خانواده  های سالم و بانشاط

روایت تاریخی  

احکام  

خانواده ایرانی  
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گاهـــی امتحـــان دوراِن شـــّدت، راحت تـــر از امتحـــان دوران 
رخـــاء و رفـــاه و آســـایش اســـت. امتحـــان دوران مقابلـــه 
ــان  ــم، امتحـ ــِم ظالـ ــِب غاشـ ــرائیلیهاِى غاصـ ــا اسـ ــه بـ مظلومانـ
ســـختی بـــود. عـــّده ای از عهـــده آن امتحـــان بـــر آمدنـــد. 
بعـــد در امتحـــاِن دوران آســـایش، بریدنـــد؛ آن هـــم چـــه 
بریدنـــی!... بنـــده دیـــده ام مبارزینـــی کـــه دوران شّدتشـــان را 
بـــه پاکیزه تریـــن وضـــع گذراندنـــد، اّمـــا در دوران رخائشـــان، 
گرفتـــار کثافـــت و فســـاد شـــدند... چـــه کســـانی میتواننـــد از 
ایـــن امتحـــان ســـربلند بیـــرون آینـــد؟ مـــردم بـــا تقـــوا... وقتـــی 
تقـــوا نبـــود، وقتـــی مراقبـــت از خـــود نبـــود، وقتـــی نســـبت بـــه 
عمـــل، حـــرف، معاملـــه، وظیفـــه ای کـــه در میـــدان بـــردوش 
گرفته ایـــم، و خالصـــه بـــه رفتـــاری کـــه بـــر حکـــم وظیفـــه 
اســـالمی بـــر مـــا الزم اســـت، حواســـمان جمـــع نبـــود، لغزشـــها 

بـــه ســـراغمان می آیـــد.   
بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران۱۳۷۲/۱۱/۲۹ 

شرط موفقیت در امتحاِن
دوران رفاه و آسایش

خطبه های انقالب  

وعده الهی تخلف ناپذیر است

به رسم آیه ها  

نـــگاه میکنیـــد، می بینیـــد  پائیـــن  از  را  کـــوه  قلـــه ی  شـــما 
کســـانی آنجـــا هســـتند؛ اینجـــور نیســـت کـــه تصـــور کنیـــد 
اینهـــا بـــال زدنـــد رفتنـــد آنجـــا؛ نـــه، اینهـــا از همیـــن مســـیری 
کـــه جلـــوی پـــای شماســـت، جلـــو رفتنـــد و بـــه آنجـــا رســـیدند... 
ایـــن راههـــا چیســـت؟ در درجـــه ی اول، تـــرک گنـــاه. گفتنـــش 
ـــت. دروغ  ـــر اس ـــا ناگزی ـــت؛ ام ـــخت اس ـــش س ـــت، عمل ـــان اس آس
نگفتـــن، خیانـــت نکـــردن، از لغزشـــهای گوناگـــون جنســـی 
و شـــهوانی پرهیـــز کـــردن، از گناهـــان پرهیـــز کـــردن؛ قـــدِم 
مهمترینـــش ایـــن اســـت. بعـــد از تـــرک گنـــاه، انجـــام واجبـــات، 
 

ّ
و از همـــه ی واجبـــات مهمتـــر، نمـــاز اســـت. »و اعلـــم اّن کل

شـــی ء مـــن عملـــک تبـــع لصالتـــک«؛ همـــه کار انســـان تابـــع 
نمـــاز اســـت. نمـــاز را بـــه وقـــت بخوانیـــد، بـــا توجـــه و بـــا حضـــور 

قلـــب بخوانیـــد.    ۱۳8۹/۰۵/۳۱

اول، ترک گناه 

درس اخالق  

سخن هفتهگزیده بیانات

ادامه از صفحه  ۱ 
اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی 
لنگ بماند... مردم بایســتی از جمهوری اسالمی و از 
نظام اســالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید و 

مأیوس بشوند.«    ۹۶/۰۲/۲۰ 

باید این واقعّیت را باور داشت...
غلبــه بر مشــکالت راه حل هــا و راهکارهایــی دارد 
که باید از ســوی مسئولین به شــکل جدی دنبال 
و عملیاتی شــود. اما »ما برای اینکــه بتوانیم این 
مشــکالت را برطرف کنیم، در درجــه اّول چند چیز 
را بایســتی قلبًا تصدیق کنیــم: اّول اینکــه بدانیم 
مشکل اقتصاد کشور با تکیه به ظرفّیتهای فراوان 
داخلی قابل حل اســت... نکتــه دّوم کــه باید باور 
کنیم، این است که بدانیم نسخه های غربی برای 

ما قابل اعتماد نیستند.«   ۹۷/۰۳/۰۲       

اصــالِح اقتصــاد ملــی بــا اســتفاده از راه حل های 
کارشناسی

»حــل مســئله  گرانــی، یــک کار ریشــه ای اســت. 
مهــار تــورم، یــک کار علمــی، ریشــه ای و بنیانــی 
اســت.«    8۶/۰۶/۰۴     و »برطــرف کــردن مشــکل 
م و قشرهای دیگر، 

ّ
معیشــتی از قشــر کارگر و معل

به اصــالح مبانــی اقتصاد کشــور بســتگی دارد.« 
 8۲/۰۲/۱۰ســختِی معیشــت نتیجه بیماری های 
اقتصــاِد کشــور اســت: »مشــکالت اقتصــادی 
عمده ترینــش تــوّرم اســت، کاهــش ارزش پــول 
ی اســت، گرانی های بی منطق است، مشکالت 

ّ
مل

بنگاه هــای تولیــدی اســت، وجــود تحریمهــای 
خارجــی اســت -که نقــش ایــن تحریمهــا را نباید 
نادیده گرفت- و نتیجه اینها هم سختِی معیشِت 

طبقاِت پایین و متوّسط است.«     ۹۹/۰۴/۲۲     
از ســوی مقابــل هــم »تولیــد کلیــد اصلــی اســت 
بــرای اشــتغال، بــرای معیشــت، بــرای کاهــش 
ــی؛ تولیــد واقعــًا 

ّ
تــوّرم، بــرای ایجــاد ارزش پــول مل

مــادر همــه اینهــا اســت.«    ۹۹/۰۶/۰۲  در حقیقــت 
بهبــود معیشــت مــردم هــم »بــاز بــه همیــن تولیــد 
ارتبــاط پیــدا میکنــد.«          ۹۷/۰۶/۰۷و ایــن ســخن، 
راهــکاِر کارشناســان و اهــل فــِن اقتصــاد هــم 
ــد  ــا میگوی ــه م ــران ب ــه صاحب نظ ــت: »توصی هس
کــه راه درســت بــرای ایــن مقصــود اصــالح خطــوط 
ی یعنــی: اشــتغال، تولیــد، ارزش 

ّ
اصلی اقتصــاد مل

پــول ملــی، تــورم، اســراف و امثــال آن اســت.«  
  ۹۹/۰۳/۰۷      در همیــن راســتا و بــرای انجــام 
اصالحــات اقتصــادی و بهبــود وضعیــت معیشــت 
مــردم، راه حل هــای کارشناســی در چهــار ســرفصِل 
»رفــِع کســری بودجــه«، »افزایــش ســرمایه گذاری 
دولتــی و نهادهــای عمومــی«، »جهــش تولیــد« و 
»حمایــت از قشــرهای ضعیــف«  ۱۳۹۹/۰۹/۰۴   

ارائــه و مطــرح شــده اســت.
نتیجــه اهتمام به تولیــد ملی، رفــع موانع آن و 
تقویت حقیقی اش این اســت که »اگر چنانچه 
ی را همــه تعقیب کننــد و دنبال گیری 

ّ
تولیــد مل

اقتصــادی،  مشــکالت  از  بســیاری  کننــد، 
مشــکالت معیشــتِی مردم حل خواهد شد.«  
 ۹۶/۱۲/۲۹  و در یک جملــه »تولید اگر چنانچه 
به راه بیفتد، میتواند مشکالت معیشتی را حل 

کند.«    ۹8/۰۱/۰۱

مهار قیمت، تقویت پول ملی و مبارزه با فساد
نکته مهم دیگر در زمینه بهبود معیشت مردم 
و حــل مشــکل گرانی ایــن اســت کــه »کارهای 
ضربتی هــم باید انجــام داد. باالخره نمیشــود 
نشســت تا ایــن کارهــای بنیانــی، یــک روزی به 

نتیجه برسد.«  8۶/۰۶/۰۴
یــک مســئله فــوری کشــور کــه نیازمنــد اقــدام 
عملیاتی اســت مســئله »مهار قیمتها« و »ثبات 
بازار« است: »مســائل فوری عمدتًا مسئله مهار 
قیمتها اســت... متخّصصین مســائل اقتصادی 
معتقدند که این کار ممکن است؛ یعنی کسانی 
که اهل مدیرّیتهــای اجرائی در زمینــه اقتصادی 
هســتند معتقدند کــه میشــود قیمتهــا را مهار 
کرد... جنس وجــود دارد، زیاد هم هســت اّما در 
انبار آن را نگه میدارند، عرضــه نمیکنند، که خب 
با اینها بایســتی برخورد کرد... بازار یک ثباتی پیدا 
بکنــد.«     ۹۹/۰۵/۱۰در ایــن زمینه، »شناســایِی 
علل زنجیره تــوّرم و گرانــی و رفتن ســراغ آنها«    
 ۹۹/۰۴/۲۲مطالبــه رهبــر انقــالب از مســئوالن 
کشــور اســت و راه حل دیگر هم تقویــت »ارزش 
ــی در امــر 

ّ
ــی« اســت: »تقویــت پــول مل

ّ
پــول مل

معیشــت مردم یک تأثیر فوق العــاده ای دارد.« 
    ۹۹/۰۶/۰۲   نکتــه دیگــر اینکه »دولت بایســتی 
جــوری برنامه      ریزی کند که از ناحیه دولت، فشــار 

تورمی روی مردم زیاد نشود.«          88/۰۶/۱۶ 
عالوه بــــر همــــه اینهــــا، بخشــــی از راه حل هم 
به »مبــــارزه قاطعانه با فســــاد و ســــوداگری« 
ایــــن  ل بازی هــــا، 

ّ
دال »ایــــن  برمی گــــردد: 

انحصارطلبی هایی که در زمینه مسائل ماّدی، در 
تجارت و غیره وجود دارد، مانع پیشــــرفت کشور 
است... رســــیدگی به معیشــــت مردم فقط این 
نیست که ما پول پخش کنیم؛ نگاه کردن به این 
بخشهای مضر و خطرناک و جلوگیری از آنها، جزو 
مسائل مهم اســــت.«    ۹۷/۱۰/۱۹      از سوی دیگر 
هم باید دانست که »ریخت و پاشها و اسرافها، در 
بخشــــهایی که پول در آن جاها مصرف می شود، 
تأثیر زیــــادی در گرانــــی دارد.«     ۷۱/۰۵/۳۱   و لذا 
مدیران باید انضباط مالی و مبارزه با ریخت و پاش 

را هم جدی بگیرند.

عزم جهادی و به کارگیری جوانان متخّصص
بخش عمده  مشکالت، نتیجه کم کاری و ضعف 
و ُسستی برخی مسئوالن است: »وقتی انسان 
کار نکنــد، نتیجــه کار نکردن مشــهود اســت.« 
    ۹۹/۰۴/۲۲    و »گرانی هــا و مشــکالت تــّورم و 
مشکالت رکود و مشــکالت گوناگونی که مردم 
در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش 
هســتند با هّمــت مســئولین قابل رفــع کردن 
اســت.«    ۱۳۹۶/۱۰/۰۶    حقیقــت این اســت که 
راهکارهای علمی و کارشناســِی بهبود اقتصاد 
ملــی و حل مشــکالت معیشــتی مردم روشــن 
اســت و کارگــزاران و مدیران نظــام به خصوص 
مسئوالن قوه مجریه باید »به مسئله معیشت 
کننــد.«  مصــروف  ویــژه  اهتمــام  یــک  مــردم 
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹چراکــه »امــروز مهم تریــن کار و 
اولوّیت ایــن اســت.«          ۱۳۹۷/۱۰/۱۹و البته این 
مهم »با عزم جهــادی، بــا به کارگیــری جوانهای 

متخّصص ممکن است. «         ۱۳۹8/۰۲/۲۴

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب درباره ی حادثه بزرگ بعثت پیامبر اعظم � و استمرار آن

به طور قاطع میگویم امروز تمّدن غربی دچار انحطاط است، بازخوانی بعثت؛بازخوانی بعثت؛علیه بازتولید جاهلیتعلیه بازتولید جاهلیت
انهاَر 

َ
یعنی واقعــًا در حال زوال اســت: َعلٰی َشــفا ُجــُرٍف هــاٍر ف

ــم؛)۱( لب گودال اســت؛ این جوری اســت. البّته 
َ
ِبه؛ فــی ناِر َجَهّن

حوادث و تحّوالت جوامــع بتدریج اّتفاق می افتــد؛ یعنی زود 
ف ناپذیر خدا 

ّ
احســاس نمیشــود... و بعــد هــم وعــده ی تخل

صــَدُق ِمَن اهلِل 
َ
کــه »ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکم«.)۲( خــب، َوَمن ا

قیًال؟)۳( چه کســی از خدا راستگوتر اســت؟ وعده ی  چه کسی 
از خدا درست تر اســت؟ خدا میگوید: ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم؛ 
اگر شــما نصرت کردید خدا را، یعنی به ســمت تمّدن اسالم و 
جامعه ی اســالمی و تحّقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما را 
یاری میکند.   ۹8/۳/۱          ۱(توبه:۱۰۹             ۲(محمد:۷         ۳(نساء:۱۲۲

دنیاِی ظلمانِی پیش از بعثت
امیرالمؤمنین� فرمود بعثــت در هنگامی اتفــاق افتاد کــه دوران طوالنی ای 
بود بشــریت از حضور انبیای الهی محروم بود. از ظهور حضرت عیســی حدود ششصد سال 
میگذشت. صدها سال بود که بشر در میان خود سفیر الهی ندیده بود. نتیجه چه بود؟ دنیا 
تاریک بود، ظلمانی بود، معنویت رخت بربســته بود، بشــر در جهالت و گمراهی و غرور به سر 

می برد. در یک چنین شرائطی، خدای متعال پیغمبر را فرستاد.     ۹۰/۴/۹

بزرگ ترین روِز تاریخ بشرّیت
روز  اســت.  بشــرّیت  تاریــخ  در  روز  بزرگتریــن  تحقیقــًا  »بعثــت«،  روز 
نبّی اکــرم  بعثــت  ارزشهاســت.  و  مفاهیــم  شــریفترین  و  برجســته ترین  والدِت 

علیه الّصالةوالّســالم، یک حرکت عملی بود تا بشر را از یک ســو به سرمنزل کمال 
فردی، روحی و معنوی، و از ســوی دیگــر به تعالی زندگــی اجتماعی و اصالح 

وضع جوامع برساند.    ۲۹ /۷۴/۹

پایه تشکیِل جامعه توحیدی
جامعــه ای  در  اکــرم  پیغمبــر 
دعــوت خــود را آغــاز کــرد کــه هیچ یــک از 
کمــاالت مطلــوب در آن جامعــه وجــود 
نداشــت. پیغمبر، پیامبر علم بــود، در آن 
جامعه علم نبــود؛ پیامبر عدل بود، در آن 

جامعــه رایحــه ای از عدالت به مشــام 
نمیرســید. پیامبــر اخــالق و مدارا 

و گذشــت و انصــاف و محبــت 
بــود، در آن جامعــه ایــن 

چیزهــا بــه تمــام معنا 
قحط بود. در یک چنین 

فضــای متحجر و دشــواری، 
در یک چنین سنگستان بی آب و 
علفی این نهال روئید.  8۷/۵/۹

اوِج رحمت خدا در حق بشر
رحمــت  اوج  پیغمبــر،  بعثــت 
بــود.  انســانّیت  بــر بنی بشــر و  پــروردگار 
فرستادن پیامبران، ارسال پیغمبران برای 
هدایــت انســان، برای رســاندن انســان به 
نقطه ی اوج، بزرگ ترین رحمت پروردگار در 

حّق بشــر اســت و اوج این حرکت در بعثت پیغمبر اکرم بود. راهی بر روی 
بشر گشوده شــد که این راه تا آخر دنیا، این قدرت را و ظرفّیت را دارد که بشر را 

پیش ببرد.     ۹۷/۱/۲۵

تعلیم و تزکیه انسانها؛ هدف بعثت
پیغمبر بــرای ایــن مبعوث شــده بود کــه مــردم را تعلیم دهــد و تزکیــه کند؛ 
مهم الکتاب و الحکمة و یزّکیهم«؛ باید انسانها، هم آموزش داده شوند و هم تزکیه 

ّ
»یعل

شوند، تا این کره خاکی و این جامعه بزرگ بشری بتواند مثل یک خانواده سالم، راه کمال 
را طی کند و از خیرات این عالم بهره مند شــود. هدف همه نبّوتها و بعثتها این است. اما 
دین خاتم و نبّی خاتم باید این حرکت عظیم الهی را ابدّیت بخشــد تا بشر به آن سر منزل 

نهایی خود در این عالم نزدیک شود و باألخره به آن برسد.     ۷۹/۱۲/۲۴

عملیاتی سازی تعالیم اسالم
آنچه را پیغمبر روز اّول بیان کرد، آنچه را آیات قرآن در آن سیزده سال مبارزه ی 

دشوار مّکه پی در پی به مردم تعلیم داد، اینها را بعد در مرحله ی عمل، پیاده کرد، اینها را 
نشان داد، اینها را عمل کرد. پیغمبر آن عدالت را، آن محّبت را، آن انصاف را، آن ایستادگی 
در مقابل ظلــم را، ایســتادگی در مقابــل ُکفــر را در عمل نشــان داد. کشــاندن مردم به 
وادی علم، به وادی معرفت؛ این قاعده و زیرســازی  و زیرساختی که پیغمبر در ظرف ده 
ســال حکومت در مدینه درســت کرد، همان بود که بعد از گذشــت یک قرن، دو قرن به 

بزرگ ترین تمّدن بشری تبدیل شد.    ۹۶/۲/۵

اطاعت از خدا مالزم کفر به طاغوت 
پیغمبری کــه در جامعــه ای ظهــور میکند، فقــط این نیســت که آمــده تا یک 
چیزهایی را به مردم یاد بدهد. بعثت یعنی برانگیختگی. َسمت و سوی این برانگیختگی 
چیست؟ َسمت و سو عبارت است از همان که در خود قرآن باز مکّرر ذکر شده است؛ 
اّوًال عبودّیت خدا، یعنی چهارچوب حیات را در خدمــت اوامر الهی و نواهی الهی 
قــرار دادن؛ و ]ثانیًا[ اجتنــاب از طاغوت. طاغوت کیســت؟ همه ی ظالمان، 
همه ی پادشاهان خبیث... معنای اجتناب 
از طواغیت این نیســت کــه دامنــت را از آنها 
دور کن تا آلوده نشوی؛ معنایش این است 
که یک خّطــی در مقابــل خّط توحیــد و خّط 
عبودّیت الهی وجود دارد و آن، خّط طاغوت 
اســت. کفــر بــه طاغــوت، همــراه و مــالزم با 

ایمان باهلل است.     ۹8/۱/۱۴

بازتولید جاهلیت
مقابلــه ی  بــرای  بعثــت 
در  آمــد...  »جاهلّیــت«  بــا 
ادبیــات  و  تعبیــرات 
اسالمی، جاهلّیت معنای 
بسیار وســیع تری دارد؛ بخشی 
از جاهلّیت، فقدان علم و نداشــتن 
علــم اســت اّمــا جاهلّیــت بــه معنــای 
وسیع عبارت است از غلبه و حاکمّیت نیروی 
شــهوت و غضب انســانی بر محیــط زندگی؛ 
این میشود جاهلّیت... امروز هم عینًا همین 
معنا وجــود دارد؛ شــهوت رانِی بی حســاب، 
بی مهــار، بی منطــق... فــرق ایــن جاهلّیــت 
بــا جاهلّیــت صــدر اّول این اســت کــه امروز 
ح و مجّهــز اســت به ســالح 

ّ
جاهلّیــت، مســل

علم، به سالح دانش. امروز جاهلّیت بازتولید شده است؛ با توان بسیار باال، 
با خطر صدها بلکه هزارها برابِر جاهلّیت روزهای اّول و دوران اّول اســالم. البّته 

اسالم هم بحمداهلل امروز مجّهز شده است.     ۹۴/۲/۲۶

انقالب اسالمی، ادامه بعثت نبوی
بعثت پیامبر مکــّرم اســالم برترین بعثتهــا، جامع تریــن بعثتهــا، کامل ترین 
بعثتها، و ماندگارترین بعثتها است. این بعثت امروز هم هســت؛ امروز هم پیغمبر اکرم 
در حال بعثت است. ]یعنی[ شــما که قرآن را میخوانید، درســی میگیرید، انگیزه ای پیدا 
ت ایران که پشت 

ّ
میکنید و یک حرکت را شــروع میکنید، ادامه ی بعثت پیغمبر اســت. مل

سر یک شخصّیت عظیمی مثل امام بزرگوار قرار میگیرد، از موانع عبور میکند، سختی ها 
را تحّمل میکند، یک بنای پوسیده ی طاغوتِی خبیث را به هم میریزد و یک بنای اسالمی 
درست میکند، همان ادامه ی بعثت پیغمبر اســت. انقالب، ادامه ی بعثت پیغمبر بود. 
آن که با انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی دشمن اســت، مثل همان دشمناِن صدر 
اسالم، با بعثت اسالمی و با حرکت توحیدی، دشمن است؛ حرف ما این است.    ۹8/۱/۱۴


