
جان باختـن انسـان در راه خدا، سـقف نیکی اسـت و باالتـر از این هیچ خیـری وجود نـدارد... حرکتـی انجام می دهـد و برای جهـاد قدم برمـی دارد. 
َنْفس ایـن اقـدام بزرگترین کاری اسـت که یـک انسـان می کند؛ انسـانی کـه خـود را از گرفتاریهـا، اسـارتها و جاذبه هـای کوبنده و شـدید مـاّدی که 

همه ی انسـانها را اسـیر خود کرده، رها می سـازد... انسـان باید بسـیار قوی باشـد کـه از این اسـارتها خـود را رهـا کنـد.   ۱۳۷۴/۰۷/۲۲  
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                       فرارسیدن مبعث پیامبر اعظم اسالم حضرت محمد مصطفی ؟ص؟مبارک  باد

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

زیــاد اســت... بایســتی مســئولین محتــرم 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
»چــون از وضع مــردم مّطلع هســتم، لذا تلخــی را با همه 
وجود حــس میکنم؛ تلخــی کاِم مــردم، بخصــوص مردِم 
ضعیــف و فرودســت و طبقــات ضعیــف کــه مربــوط بــه 
مســائل اقتصــادی و مشــکالت اقتصــادی اســت.«    
 ۹۵/۱۲/۳۰این ســخنان رهبر انقالب در پیام نــوروزی ابتدای 

ســال ۹۶ به روشــنی نگرانی و دغدغه ایشــان نســبت به 
ســختِی معیشــت عمومی مردم و گرانی ها و... را نشــان 
می دهــد. در مقطــع زمانــی دیگری هــم ایشــان تصریح 
کرده انــد »واقعّیت این اســت کــه وضع اقتصادی کشــور 
تعریف نــدارد؛ وضع اقتصــادی با همه این تالشــهایی که 
انجام میگیرد، مطلوب نیســت؛ مردِم زیادی هــم از لحاظ 
اقتصادی در فشار هستند.«       ۹۷/۰۳/۰۲    و یکی از مسائِل 
چالش برانگیز که فشار زیادی را بر مردم وارد می آورد »تورم 
و گرانی« اســت: »گرانی هســت؛ در مواد غذایی، گوشت، 
غ، بقّیــه چیزهای الزم در زندگــی، اجاره بهای  غ، مر تخم مر
مسکن، در وسایل منزل، وسایل دیگر و امثال اینها، گرانی 
 فراوان است. خب اینها واقعًا فشــار می آورد روی مردم.«
      ۹۷/۰۵/۲۲ و ایــن مشــکالت را »بســیاری از مــردم با همه 

وجودشان لمس میکنند.«     ۹۷/۰۳/۰۲    

در بن بسِت اقتصادی نیستیم
اما واقعیت مهم دیگر این است که »در زمینه اقتصادی، 
راه حل  که  نیست  این جور  ندارد.  هیچ بن بستی وجود 
اقتصاد،  مشکالت  کشور،  مشکالت  نخیر،  نباشد؛ 
شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است.«   
    ۹۷/۰۵/۲۲ و »ما در بن بست نیستیم، ما در مسائل 
اقتصادی  در بن بست قرار نداریم؛ مشکالت هست، از دو 
 

ّ
طرف، سه طرف، چهار طرف مشکالت هست اّما محل

خروج از مشکالت هم مشّخص است.«        ۹۵/۱۱/۲۷    باید 
این نکته را درک کرد که »مشکل اقتصادی  ما، مشکل 
ی نیست؛ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد؛ 

ّ
الینحل

گره ای نیست که بازنشدنی باشد.«    ۹۶/۰۲/۱۰   و به این 
مسئله هم توجه داشت که »هدف میان مّدت دشمنان 

مسئله اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
اقتصاد بایســتی حرکــت نکند، معیشــت مردم بایســتی 
لنگ بماند... مردم بایســتی از جمهوری اسالمی و از نظام 

اســالمی به خاطر مشــکالت معیشــتی ناامید و مأیوس 
بشوند.«    ۹۶/۰۲/۲۰ 

باید این واقعّیت را باور داشت...
غلبه بر مشــکالت راه حل هــا و راهکارهایی دارد کــه باید از 
سوی مســئولین به شــکل جدی دنبال و عملیاتی شود. 
اما »ما برای اینکه بتوانیم این مشکالت را برطرف کنیم، در 
درجه اّول چند چیز را بایستی قلبًا تصدیق کنیم: اّول اینکه 
بدانیم مشکل اقتصاد کشور با تکیه به ظرفّیتهای فراوان 
داخلی قابل حل اســت... نکته دّوم که باید باور کنیم، این 
اســت که بدانیم نســخه های غربی برای ما قابــل اعتماد 

نیستند.«   ۹۷/۰۳/۰۲       

اصالِح اقتصاد ملی با استفاده از راه حل های کارشناسی
»حل مسئله  گرانی، یک کار ریشه ای است. مهار تورم، یک کار 
علمی، ریشه ای و بنیانی است.«    ۸۶/۰۶/۰۴     و »برطرف کردن 
م و قشــرهای دیگر، به 

ّ
مشکل معیشتی از قشر کارگر و معل

اصالح مبانی اقتصاد کشور بستگی دارد.«  ۸۲/۰۲/۱۰سختِی 
معیشت نتیجه بیماری های اقتصاِد کشور است: »مشکالت 
اقتصــادی عمده ترینــش تــوّرم اســت، کاهــش ارزش پــول 
ی اســت، گرانی های بی منطق است، مشکالت بنگاه های 

ّ
مل

تولیدی اســت، وجود تحریمهــای خارجی اســت -که نقش 
این تحریمها 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 تــوّرم، بــرای 
ــی؛ تولیــد واقعــًا مــادر همــه اینهــا 

ّ
ایجــاد ارزش پــول مل

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 هســت: »توصیــه صاحب نظــران بــه مــا 
میگویــد کــه راه درســت بــرای ایــن مقصــود اصــالح خطوط 
ــول  ــد، ارزش پ ــی: اشــتغال، تولی ــی یعن

ّ
ــی اقتصــاد مل اصل

ملــی، تــورم، اســراف و امثــال آن اســت.«    ۹۹/۰۳/۰۷      در 
همیــن راســتا و بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی و بهبــود 
کارشناســی  راه حل هــای  مــردم،  معیشــت  وضعیــت 
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 اهتمــام به تولیــد ملــی، رفــع موانــع آن و تقویت 
ی را همه 

ّ
حقیقی اش این اســت که »اگر چنانچه تولید مل

تعقیــب کننــد و دنبال گیــری کنند، بســیاری از مشــکالت 
اقتصادی، مشــکالت معیشــتِی مردم حل خواهد شد.«  
 ۹۶/۱۲/۲۹  و در یک جمله »تولید اگــر چنانچه به راه بیفتد، 

میتواند مشکالت معیشتی را حل کند.«    ۹۸/۰۱/۰۱

مهار قیمت، تقویت پول ملی و مبارزه با فساد
نکته مهــم دیگــر در زمینــه بهبود معیشــت مــردم و حل 
مشکل گرانی این است که »کارهای ضربتی هم باید انجام 
داد. باالخره نمیشــود نشســت تا این کارهای بنیانی، یک 

روزی به نتیجه برسد.«  ۸۶/۰۶/۰۴
یک مســئله فوری کشــور که نیازمند اقدام عملیاتی است 
مسئله »مهار قیمتها« و »ثبات بازار« است: »مسائل فوری 
عمدتًا مســئله مهار قیمتها اســت... متخّصصین مسائل 
اقتصادی معتقدند که این کار ممکن است؛ یعنی کسانی 
که اهــل مدیرّیتهــای اجرائــی در زمینه اقتصادی هســتند 
معتقدند که میشــود قیمتها را مهــار کرد... جنــس وجود 
دارد، زیاد هم هســت اّما در انبــار آن را نگــه میدارند، عرضه 
نمیکنند، که خب با اینها بایستی برخورد کرد... بازار یک ثباتی 
پیدا بکند.«     ۹۹/۰۵/۱۰در این زمینه، »شناسایِی علل زنجیره 
توّرم و گرانــی و رفتــن ســراغ آنهــا«    ۹۹/۰۴/۲۲ مطالبه رهبر 
انقالب از مسئوالن کشور اســت و راه حل دیگر هم تقویت 
ی در امر معیشت 

ّ
ی« است: »تقویت پول مل

ّ
»ارزش پول مل

مردم یک تأثیر فوق العــاده ای دارد.«    ۹۹/۰۶/۰۲    نکته دیگر 
اینکه »دولت بایســتی جــوری برنامه      ریزی کند کــه از ناحیه 

دولت، فشار تورمی روی مردم زیاد نشود.«          ۸۸/۰۶/۱۶ 
عالوه بر همه اینهــــا، بخشــــی از راه حل هم بــــه »مبارزه 
قاطعانــــه بــــا فســــاد و ســــوداگری« برمی گــــردد: »این 
ل بازی ها، این انحصارطلبی هایی که در زمینه مسائل 

ّ
دال

ماّدی، در تجارت و غیره وجود دارد، مانع پیشــــرفت کشور 
است... رسیدگی به معیشــــت مردم فقط این نیست که 
ما پول پخــــش کنیم؛ نگاه کردن به این بخشــــهای مضر و 
خطرناک و جلوگیری از آنها، جزو مســــائل مهم اســــت.«         
۹۷/۱۰/۱۹ از سوی دیگر هم باید دانست که »ریخت و پاشها و 

اسرافها، در بخشهایی که پول در آن جاها مصرف می شود، 
تأثیر زیادی 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  مشــکالت، نتیجه کم کاری و ضعف و ُسســتی 
برخی مســئوالن اســت: »وقتی انســان کار نکند، نتیجه کار 
نکردن مشهود اســت.«     ۹۹/۰۴/۲۲    و »گرانی ها و مشکالت 
تــّورم و مشــکالت رکــود و مشــکالت گوناگونــی کــه مــردم 
در زمینه مســائل معیشــتی و اقتصــادی دچارش هســتند 
با هّمت مســئولین قابــل رفــع کــردن اســت.«   ۱۳۹۶/۱۰/۰۶     
حقیقت این اســت که راهکارهای علمی و کارشناسِی بهبود 
اقتصاد ملی و حل مشکالت معیشــتی مردم روشن است و 
کارگزاران و مدیران نظام به خصوص مســئوالن قوه مجریه 
باید »به مســئله معیشــت مردم یک اهتمام ویــژه مصروف 
کننــد.«    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ چراکــه »امــروز مهم تریــن کار و اولوّیت 
این اســت.«          ۱۳۹۷/۱۰/۱۹و البته این مهم »با عزم جهادی، با 

به کارگیری جوانهای متخّصص ممکن است. «         ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

گزیده بیانات

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

راحت تـــر  شـــّدت،  دوراِن  امتحـــان  گاهـــی 
آســـایش  و  رفـــاه  و  رخـــاء  دوران  امتحـــان  از 
اســـت. امتحـــان دوران مقابلـــه مظلومانـــه بـــا 
امتحـــان  اســـرائیلیهاِى غاصـــِب غاشـــِم ظالـــم، 
ســـختی بـــود. عـــّده ای از عهـــده آن امتحـــان بـــر 
ـــد؛  ـــد. بعـــد در امتحـــاِن دوران آســـایش، بریدن آمدن
ــی  ــده ام مبارزینـ ــده دیـ ــی!... بنـ ــه بریدنـ ــم چـ آن هـ
کـــه دوران شّدتشـــان را بـــه پاکیزه تریـــن وضـــع 
گرفتـــار  رخائشـــان،  دوران  در  اّمـــا  گذراندنـــد، 
کثافـــت و فســـاد شـــدند... چـــه کســـانی میتواننـــد 
ــا  ــردم بـ ــد؟ مـ ــرون آینـ ــربلند بیـ ــان سـ ــن امتحـ از ایـ
ـــود  ـــت از خ ـــی مراقب ـــود، وقت ـــوا نب ـــی تق ـــوا... وقت تق
نبـــود، وقتـــی نســـبت بـــه عمـــل، حـــرف، معاملـــه، 
وظیفـــه ای کـــه در میـــدان بـــردوش گرفته ایـــم، و 
ـــالمی  ـــه اس ـــم وظیف ـــر حک ـــه ب ـــاری ک ـــه رفت ـــه ب خالص
نبـــود،  جمـــع  حواســـمان  اســـت،  الزم  مـــا  بـــر 
لغزشـــها بـــه ســـراغمان می آیـــد.   بخشـــی از خطبه هـــای 

نمـــاز جمعـــه تهـــران۱۳۷۲/۱۱/۲۹ 

شرط موفقیت در امتحاِن
دوران رفاه و آسایش

خطبه های انقالب  

به طور قاطــع میگویم امــروز تمــّدن غربی دچار 
انحطاط اســت، یعنی واقعًا در حال زوال اســت: 
م؛)۱( لب 

َ
انهاَر ِبه؛ فی ناِر َجَهّن

َ
َعلٰی َشــفا ُجُرٍف هاٍر ف

گودال اســت؛ این جوری اســت. البّتــه حوادث و 
تحــّوالت جوامــع بتدریج اّتفــاق می افتــد؛ یعنی 
زود احســاس نمیشــود... و بعــد هــم وعــده ی 
ف ناپذیر خــدا که »ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکم«.

ّ
تخل

صَدُق ِمــَن اهلِل قیاًل؟)۳( چه کســی 
َ
)۲( خب، َوَمــن ا

از خدا راستگوتر اســت؟ وعده ی  چه کسی از خدا 
درســت تر اســت؟ خــدا میگویــد: ِان َتنُصــُروا اهلَل 
َینُصرُکم؛ اگر شــما نصرت کردید خــدا را، یعنی به 
سمت تمّدن اســالم و جامعه ی اسالمی و تحّقق 
دین خدا پیش رفتید، خدا شــما را یــاری میکند.   

۹۸/۳/۱          ۱(توبه:۱۰۹             ۲(محمد:۷         ۳(نساء:۱۲۲

وعده الهی تخلف ناپذیر است

به رسم آیه ها   

نـــگاه میکنیـــد،  پائیـــن  از  را  شـــما قلـــه ی کـــوه 
می بینیـــد 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 آســـان اســـت، عملـــش ســـخت اســـت؛ 
امـــا ناگزیـــر اســـت. دروغ نگفتـــن، خیانـــت نکـــردن، 
شـــهوانی  و  جنســـی  گوناگـــون  لغزشـــهای  از 
پرهیـــز کـــردن، از گناهـــان پرهیـــز کـــردن؛ قـــدِم 
ـــام  ـــاه، انج ـــرک گن ـــد از ت ـــت. بع ـــن اس ـــش ای مهمترین
از همـــه ی واجبـــات مهمتـــر، نمـــاز  واجبـــات، و 
 شـــی ء مـــن عملـــک تبـــع 

ّ
اســـت. »و اعلـــم اّن کل

لصالتـــک«؛ همـــه کار انســـان تابـــع نمـــاز اســـت. 
نمـــاز را بـــه وقـــت بخوانیـــد، بـــا توجـــه و بـــا حضـــور 

قلـــب بخوانیـــد.    ۱۳۸۹/۰۵/۳۱

اول، ترک گناه 

درس اخالق  

»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 احساســـات و ارادت مـــردم 
نســـبت بـــه ایـــن روحانـــی مجاهـــد و مبـــارز، چنـــان 
توفانـــی بـــه راه انداخـــت کـــه همـــه دشـــمنان را پـــس 
زد و انگلیســـیها و دیگـــران حســـاب کار خـــود را کردنـــد و 
فهمیدنـــد کـــه مبـــارزه بـــا ایـــن عالـــم روحانـــی بـــه جایـــی 

نخواهـــد رســـید.«.    ۱۳۸۰/۸/۲۰ 

تبعید و زندان برای مبارزه با انگلیس

روایت تاریخی  

حکـــم رفـــت و آمـــد خانوادگـــی و نیـــز  ســـؤال: 
حضـــور در مراســـمات کـــه در آن احتمـــال مبتـــال 

شـــدن بـــه کرونـــا وجـــود دارد، چیســـت؟

جـــواب:  از وارد شـــدن بـــه محلـــی کـــه احتمـــال عقالئـــی 
مبتـــال شـــدن وجـــود دارد، اجتنـــاب شـــود مگـــر اینکـــه 
بـــا رعایـــت نـــکات بهداشـــتی، ایـــن احتمـــال منتفـــی و یـــا 

ـــد. ـــه باش ـــل توج ـــر قاب غی

حکم شرعی  شرکت در تجمعات
با احتمال ابتال به کرونا

احکام  

آنچــه کــه انبیــا بــرای او مبعــوث شــده بودنــد و تمــام 
کارهــای دیگــر، مقدمــۀ اوســت، بســط توحیــد و شــناخت 
ــت،  ــه هس ــوری ک ــم، آن ط ــۀ عال ــت؛ ارائ ــم اس ــردم از عال م
ــد  ــال ایــن بودن ــه آن طــوری کــه مــا ادراک می کنیــم. دنب ن
کــه همــۀ تهذیبهــا، تعلیم هــا و همــۀ کوششــها در ایــن 
باشــد کــه مــردم را از ایــن ظلمتکده هایــی کــه هســت، 
نــور برســانند. غیــر حــق تعالــی  بــه  و  نجــات بدهنــد 
نورنیســت، همــه ظلمت انــد و اگــر چنانچــه، مــا از ایــن 
ــی  ــای نوران ــم و از حجابه ــرون بروی ــی بی ــای ظلمان حجابه
هــم بیــرون برویــم و همــه حجاب هــا را خــرق کنیــم، آن 
وقــت حــق را بــه همــۀ صفــات و اســمائش مشــاهده 
می کنیــم. البتــه بــه آن معنــای کاملــش، نــادری از اولیــای 
خــدا بــه تبــع انبیــاء موفــق شــدند و دیگــران مراتــب 

پایینتــر را، تــا برســد بــه مــا کــه هیــچ.    ۱۳۶۴/۰۳/۳۰

کالم امام   

هدف بعثت
م است

َ
شناخت عال

مردمـی بـودن شـقوقی دارد، مصادیقـی دارد؛ یـک جنبه ی 
و  دارای شـأن  را  کـه خـودش  اسـت  ایـن  بـودن  مردمـی 
روحیـه ی خدمتگـزاری بـه مـردم بدانـد؛ نـگاه، از بـاال نباشـد؛ 
گاهـی نگاه هـای مـا بـه مـردم ممکـن اسـت ]جـوری باشـد[ 
کأّنـه از بـاال نـگاه میکنیـم بـه مـردم؛ نخیـر، مـا جـزو مردمیم، 
بیـن مردمیـم، خیلـی از ایـن مـردم از مـا باالتـر هم هسـتند و 
بنابرایـن اینکه کسـی از موضـع باال بـه آحاد مـردم نـگاه کند 
غلط اسـت؛ ما باید خودمـان را خدمتگـزار مـردم بدانیم؛ هر 

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

»نگاه از باال« ممنوع!

دولت جوان حزب اللهی  

جامعــه  در  اصلــی  پایــه ی  خانــواده 
اســت، ســلول اصلــی در جامعــه اســت. 
نــه اینکــه اگــر ایــن ســلول ســالم شــد، 
میکنــد؛  ســرایت  دیگرهــا  بــه  ســالمت 
یــا اگــر ناســالم شــد، عــدم ســالمت بــه 
دیگرهــا ســرایت میکنــد؛ بلکــه بــه ایــن 
معناســت کــه اگــر ســالم شــد، یعنــی بــدن 
ســالم اســت. بــدن کــه غیــر از ســلولها چیــز 
ــه ی  ــازی، مجموع ــر جه ــت. ه ــری نیس دیگ
سلولهاســت. اگــر مــا توانســتیم ســلولها 
را ســالم کنیــم، پــس ســالمت آن جهــاز 
را داریــم. مســئله اینقــدر اهمیــت دارد. 
بهره منــدی  بــدون  اســالمی،  جامعــه ی 
کشــور از نهــاد خانــواده ی ســالم، ســرزنده 
و بانشــاط، اصــاًل امــکان نــدارد پیشــرفت 

کنــد.    ۱۳۹۰/۱۰/۱۴    

پیشرفت جامعه فقط
با خانواده  های سالم و بانشاط

خانواده ایرانی  

راه طی شـده مـا در دانـش و فّنـاوری کـه مایـه ی شـگفتی 
ناظـران جهانـی شـد، بـا همـه ی اهّمّیتـش فقـط یـک آغـاز 
ه هـای دانـش 

ّ
از قل نـه بیشـتر. مـا هنـوز  و  بـوده اسـت 

ه هـا دسـت یابیـم. بایـد 
ّ
جهـان بسـیار عقبیـم؛ بایـد بـه قل

از مرزهـای کنونـی دانـش در مهم تریـن رشـته ها عبـور 
کنیـم. مـا از ایـن مرحلـه هنـوز بسـیار عقبیـم؛ مـا از صفـر 
در  علمـی  شـرم آور  عقب ماندگـی  کرده ایـم.  شـروع 
دوران پهلوی هـا و قاجارهـا در هنگامـی کـه مسـابقه ی 
علمـی دنیـا تـازه شـروع شـده بـود، ضربـه ی سـختی بـر 
مـا وارد کـرده و مـا را از ایـن کاروان شـتابان، فرسـنگها 
عقـب نگـه داشـته بـود. مـا اکنـون حرکـت را  آغـاز کـرده 
و بـا شـتاب پیـش میرویـم ولـی ایـن شـتاب بایـد سـالها بـا 
شـّدت بـاال ادامـه یابـد تـا آن عقب افتادگـی جبران شـود. 
اینجانـب همـواره بـه دانشـگاه ها و دانشـگاهیان و مراکز 
پژوهـش و پژوهنـدگان، گـرم و قاطـع و جـّدی دراین بـاره 
تذّکـر و هشـدار و فراخـوان داده ام، ولـی اینـک مطالبـه ی 
عمومـی مـن از شـما جوانـان آن اسـت کـه ایـن راه را بـا 
در  جهـاد  یـک  همچـون  و  بیشـتر  مسـئولّیت  احسـاس 
پیـش گیریـد. سـنگ بنـای یـک انقـالب علمـی در کشـور 
گذاشـته شـده و این انقـالب، شـهیدانی از قبیل شـهدای 
هسـته ای نیز داده اسـت. به پاخیزیـد و دشـمن بدخواه و 
کینه تـوز را کـه از جهـاد علمی شـما بشـّدت بیمناک اسـت 

نـاکام سـازید.      ۹۷/۱۱/۲۲

با جهاد علمی دشمن را ناکام سازید

حزب ا... این است  

عکس نوشت  

تصویری از مرحوم حاج  سید احمد خمینی در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلسه بازنگری قانون اساسی، سال 13۶۸

دنیاِی ظلمانِی پیش از بعثت
دوران  کـــه  افتـــاد  اتفـــاق  هنگامـــی  در  بعثـــت  فرمـــود  امیرالمؤمنیـــن� 
طوالنـــی ای بـــود بشـــریت از حضـــور انبیـــای الهـــی محـــروم بـــود. از ظهـــور حضـــرت 
عیســـی حـــدود ششـــصد ســـال میگذشـــت. صدهـــا ســـال بـــود کـــه بشـــر در میـــان خـــود ســـفیر 
الهـــی ندیـــده بـــود. نتیجـــه چـــه بـــود؟ دنیـــا تاریـــک بـــود، ظلمانـــی بـــود، معنویـــت رخـــت بربســـته 
بـــود، بشـــر در جهالـــت و گمراهـــی و غـــرور بـــه ســـر می بـــرد. در یـــک چنیـــن شـــرائطی، خـــدای 

متعـــال پیغمبـــر را فرســـتاد.     ۹۰/۴/۹

بزرگ ترین روِز تاریخ بشرّیت
والدِت  روز  اســت.  بشــرّیت  تاریــخ  در  روز  بزرگتریــن  تحقیقــًا  »بعثــت«،  روز 

نبّی اکــرم  بعثــت  ارزشهاســت.  و  مفاهیــم  شــریفترین  و  برجســته ترین 
علیه الّصالةوالّســالم، یــک حرکــت عملــی بــود تــا بشــر را از یــک ســو بــه ســرمنزل کمــال فــردی، 

ــی زندگــی اجتماعــی و اصــالح وضــع جوامــع  ــه تعال روحــی و معنــوی، و از ســوی دیگــر ب
برســاند.    ۲۹ /۷۴/۹

پایه تشکیِل جامعه توحیدی
پیغمبــر اکــرم در جامعــه ای دعــوت 
خــود را آغــاز کــرد کــه هیچ یــک از 
کمــاالت مطلــوب در آن جامعــه وجــود نداشــت. 
پیغمبــر، پیامبــر علــم بــود، در آن جامعــه علــم نبود؛ 
پیامبر عدل بــود، در آن جامعــه رایحــه ای از عدالت 

ــدارا  ــالق و م ــر اخ ــید. پیامب ــام نمیرس ــه مش ب
و گذشــت و انصــاف و محبــت بــود، در 

آن جامعــه ایــن چیزهــا بــه تمــام 
یــک  در  بــود.  قحــط  معنــا 

متحجــر  فضــای  چنیــن 
چنیــن  یــک  در  دشــواری،  و 

سنگســتان بــی آب و علفــی ایــن 
نهــال روئیــد.  ۸۷/۵/۹

اوِج رحمت خدا در حق بشر
رحمــت  اوج  پیغمبــر،  بعثــت 
پــروردگار بــر بنی بشــر و انســانّیت 
پیغمبــران  ارســال  پیامبــران،  فرســتادن  بــود. 
بــرای رســاندن انســان  بــرای هدایــت انســان، 
بــه نقطــه ی اوج، بزرگ تریــن رحمــت پــروردگار 
در حــّق بشــر اســت و اوج ایــن حرکــت در بعثــت 

ــن  ــا، ای ــر دنی ــا آخ ــن راه ت ــه ای ــد ک ــوده ش ــر گش ــر روی بش ــی ب ــود. راه ــرم ب ــر اک پیغمب
قــدرت را و ظرفّیــت را دارد کــه بشــر را پیــش ببــرد.     ۹۷/۱/۲۵

تعلیم و تزکیه انسانها؛ هدف بعثت
مهم 

ّ
پیغمبر برای این مبعوث شده بود که مردم را تعلیم دهد و تزکیه کند؛ »یعل

الکتاب و الحکمة و یزّکیهم«؛ باید انسانها، هم آموزش داده شوند و هم تزکیه 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 شود. هدف همه نبّوتها و بعثتها این است. اما دین خاتم و نبّی خاتم باید 
این حرکت عظیم الهی را ابدّیت بخشد 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 
ظلم را، ایستادگی در مقابل ُکفر را در عمل نشان داد. کشاندن مردم به وادی علم، به وادی معرفت؛ 
این قاعده و زیرسازی  و زیرساختی که پیغمبر در ظرف ده سال حکومت در مدینه درست کرد، همان 

بود که بعد از گذشت یک قرن، دو قرن به بزرگ ترین تمّدن بشری تبدیل شد.    ۹۶/۲/۵

اطاعت از خدا مالزم کفر به طاغوت 
پیغمبری که در جامعه ای ظهور میکند، فقط این نیست که آمده 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 خدمت اوامر الهی و نواهی الهی قرار دادن؛ و ]ثانیًا[ اجتناب از 
طاغوت. طاغوت کیست؟ همه ی ظالمان، همه ی پادشاهان خبیث... معنای اجتناب 
از طواغیت این نیست که دامنت را از آنها دور کن تا 
در  که یک خّطی  این است  آلوده نشوی؛ معنایش 
مقابل خّط توحید و خّط عبودّیت الهی وجود دارد و 
آن، خّط طاغوت است. کفر به طاغوت، همراه و مالزم 

با ایمان باهلل است.     ۹۸/۱/۱۴

بازتولید جاهلیت
بعثـت بـرای مقابلـه ی بـا »جاهلّیـت« 
آمـد... در تعبیـرات و ادبیـات اسـالمی، 
جاهلّیـت معنـای بسـیار وسـیع تری دارد؛ 
از جاهلّیـت، فقـدان علـم و  بخشـی 
نداشـتن علـم اسـت اّمـا جاهلّیـت 
بـه معنـای وسـیع عبـارت اسـت از غلبـه 
و حاکمّیـت نیـروی شـهوت و غضـب انسـانی 
بـر محیـط زندگـی؛ ایـن میشـود جاهلّیـت... امـروز 
شـهوت رانِی  دارد؛  وجـود  معنـا  همیـن  عینـًا  هـم 
بی حسـاب، بی مهـار، بی منطـق... فـرق ایـن جاهلّیت 
بـا جاهلّیـت صـدر اّول ایـن اسـت کـه امـروز جاهلّیـت، 
سـالح  بـه  علـم،  سـالح  بـه  اسـت  مجّهـز  و  ح 

ّ
مسـل

دانـش. امروز جاهلّیت بازتولید شـده اسـت؛ بـا توان 
بسـیار باال، با خطـر صدها بلکـه هزارها برابـِر جاهلّیت 
روزهـای اّول و دوران اّول اسـالم. البّتـه اسـالم هـم 

بحمـداهلل امـروز مجّهـز شـده اسـت.     ۹۴/۲/۲۶

انقالب اسالمی، ادامه بعثت نبوی
بعثت پیامبر مکّرم اسالم برترین بعثتها، جامع ترین بعثتها، کامل ترین بعثتها، 
و ماندگارترین بعثتها است. این بعثت امروز هم هست؛ امروز هم پیغمبر اکرم 
در حال بعثت است. ]یعنی[ شما که قرآن را میخوانید، درسی میگیرید، انگیزه ای پیدا میکنید و یک حرکت 
ت ایران که پشت سر یک شخصّیت عظیمی مثل امام 

ّ
را شروع میکنید، ادامه ی بعثت پیغمبر است. مل

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 است. انقالب، ادامه ی بعثت 
پیغمبر بود. آن که با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی دشمن است، مثل همان دشمناِن صدر اسالم، 

با بعثت اسالمی و با حرکت توحیدی، دشمن است؛ حرف ما این است.    ۹۸/۱/۱۴

راِه حل گرانیراِه حل گرانی
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
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حاج سید احمد خمینی

حاج احمد آقا عنصر قابل و الیقی بودند. ایشان خیلی باهوش بودند. به نظر من در بین خصوصّیات ذاتی و صفاتی که در یک 
انسان، برجسته است، 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 ایشــان دیدم. مثاًل آدم بیرودربایســتی ای بودند. من با 

ایشان هم از نزدیک معاشرت و رفاقت داشتم. جاهایی که الزم بود اصاًل هیچ رودربایستی نداشتند.     ۱۳۷۴/۰۳/۱۱  


