
 كتاب حاضر گزيده ای از مجموعه ی توصيه  
هــا، نصايح، تحليلهــا و مواعظی اســت كه 
درماههای رمضان در طول 22 سال گذشته 
ـ از سال 1369 تا 1390ـ  در بيانات حضرت 

آيت ا... العظمی خامنه ای ارائه شده است.
در انتخاب مطالب اين كتاب دو ويژگی مورد 

توّجه قرار گرفته است: 
نخســت؛ موضوع بيانات ماه مبارک رمضان، 
معارف دينی مربــوط بــه روزه داری، آداب 
دعا، تکاليف مؤمنان در اين ماه از نظر فردی، 

اجتماعی و سياسی و نظاير آن باشد.
دوم؛ صرفاً در محــدوده ی زمانی از حلول ماه 
مبارک رمضان تا پايان روز عيد سعيد فطر هر 

سال بيان شده باشد.  

دريافت نسخه PDF كتاب:
http://khl.ink/adaberooze

خمینی میتواند تفاهم کند با ظلم؟

شــما دیدید که روزنامه اطالعات در روز ســه شنبه 
هجدهم فروردین نوشــت که... جای خوشوقتی است 
که مقامات روحانی با دولت موافقت کردند در انقالب 
شــاه و ملت. رفتند تهران اعتراض کردنــد که آقا این 
روحانی را معرفی کنید؛ این خمینی است؟ تا ما بگوییم 

َعلَْیِه اللعنه. سایر علمای اسالمند؟ خوب معرفی کنید؛ 
دست بگذارید رویش... این علمای اسالم در ماورای جو 
هستند؟ اینهایی که با شما یک قرارداد سری کرده اند، 
خب اسم ببرید. آقا، اگر مردی اسم ببر؛ بگو که خمینی، 
توی حبس ما رفتیم پیش او، و او گفت که بر گذشته ها 
صلوات! خمینی غلط می کند همچــو حرفی می زند 
خالف دین اسالم؛ خمینی می تواند تفاهم کند با ظلم؟ 

غلط می کند. خمینی آنجا هم که بود، تو حبس هم که 
بود، مجد اسالم را حفظ می کرد، می تواند حفظ نکند؟ 
اسالمی که پیغمبر اسالم این قدر زحمتش را کشیده 
است؛ ائمه ُهدی  این قدر خون دلش را خورده اند؛ علمای 
اســالم این قدر زحمت کشــیده اند؛ خمینی و امثال 
خمینی می توانند که یک چیزی بگویند که بر خالف 
مصالح اسالم باشد؟   امام خمینی )(؛ 26 فروردین 1343

خواب چطور عبادت میشود؟

شرط روزه، نّيت است. نّيت يعنی چه؟ يعنی 
اين عمــل را،اين حركت را، اين امســاک و 
تمرين را، جهت دادن برای خدا، در راه خدا، به خاطر 
انجام دستور الهی. اين اســت كه به هر كاری ارزش 
می بخشد. لذا در دعای شب اّول ماه مبارک می خوانيد 
ن  ن نَــوی َفَعِمَل َو ال تَجَعلنا ِممَّ كه: »اللُّهمَّ اجَعلنا ِممَّ
َشِقَی َفَکَسَل«)۱(. كسالت، بی رغبتی و بی نشاطی برای 
كار - چه كار معنوی و چه كار ماّدی - شــقاوت است.

اين كه از قول نّبی اكرم )( نقل شده است كه فرمود: 
»انفاُسُکم فيه تَسبيٌح و نَوُمکم فيه ِعباَدٌة«؛)2( خوابيدن 
و نفس كشيدن شما عبادت است، خواب چطور عبادت 
می شود؟ نفس كشــيدن چطور »سبحان ا...« گفتن 
می شود؟ اين به خاطر آن است كه شما بی كار هم كه 
باشيد، هيچ اقدامی هم كه نکنيد، چون با اين نّيت وارد 
اين وادی شده ايد، يکسره در حال عبادتيد.در روايت 
ديگر می فرمايد: »نَوُم الّصائِِم ِعباَدٌة َو َصمُتُه تَسبيٌح«؛ 
سکوت هم كه می كنيد، مثل اين است كه »سبحان 
ا...« می گوييد. و »َعَمُلُه ُمَتَقبٌَّل و ُدعائُه ُمسَتجاٌب«؛)3( 
عمل شما مقبول، و دعايتان مستجاب است. سکوت 
شما عبادت است، نفس كشيدن شما عبادت است، 
خوابيدن شما عبادت است. چرا؟ چون شما اين امساک 
و اين دست كشيدن از بخشی از لّذات جسمانی را، برای 
خدا در يک مّدت ســی روزه - مــاه رمضان - تجربه 

می كنيد   76/۱0/۱2   
۱( إقبال  األعمال، ص 22.

2( بحاراألنوار، ج ۹3، ص 3۵6.
3( ثواب األعمال، ص ۵۱.
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روزه  بر چه کسانی واجب نیست
روزه بر کودک نابالغ، دیوانــه، بیهوش، فردی که 
توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حایض و نفسا، 
کســی که روزه برای او ضرر یا حرج )مشقت زیاد( 

دارد واجب نیست.
 ۱. كســی كه می داند روزه برای او ضــرر دارد يا 
خوف ضرر داشته باشد بايد روزه را ترک كند و اگر 
روزه بگيرد صحيح نيســت بلکه حرام است، خواه 
اين يقين و خوف از تجربه ی شخصی حاصل شده 
باشد يا از گفته ی پزشک امين يا از منشأ عقاليی 

ديگر.
 2. هرگاه عقيده اش اين بود كه روزه برای او ضرر 
ندارد و روزه گرفت و بعد فهميد روزه برای او ضرر 

داشته بايد قضای آن را به جا آورد.
 3.پزشکانی كه بيماران را از روزه گرفتن به دليل 
ضرر داشتن منع می كنند گفته ی ايشان در صورتی 
معتبر اســت كه اطمينان آور باشد يا باعث خوف 

ضرر شود و در غير اين صورت اعتباری ندارد.  

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

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

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

   پيامک:               10001028 
   دورنگار:    021-66977328

Khat@khamenei.ir    رايانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :كانال تلگرام   

ما هـر وقـت بـه مـردم گفتيـم اسـراف نکنيـد، اكثريت مـردم - كـه طبقات متوسـط هسـتند 
- گـوش می كننـد و اسـراف هـم نمی كننـد؛ ليکـن آن كسـانی كـه بايد گـوش كننـد - يعنی 
متمکنيـن و ثروتمنـدان كه بسـياری از موارد، اسـراف هـم در بين آنهاسـت - كمتر گوششـان 
بدهکار اسـت. من حـاال خطابـم به آنهاسـت. الزم اسـت كـه به مسـاله ی قناعـت - بـه معنای 
اسـراف نکـردن - اهميت دهند. اسـراف نکـردن در مـواد غذايـی؛ چقدر مـواد غذايـی زايد دور 
ريخته می شـود! حتی اسـراف نکـردن در مـواد دارويـی؛ چقدر مـواد دارويـی غيـر الزم خريده 
می شـود و به خانه ها بـرده می شـود و بـدون مصـرف باقـی می ماند! مـواد اوليـه و يا خـود دارو 
را بايـد از خـارج بخرنـد و بياورنـد، يـا در داخـل بايـد بـا زحمـت درسـت كننـد. اينها ثـروت و 

سـرمايه ی مملکت اسـت و از دسـت مـی رود. 77/۱0/۴

اسراف کاران گوش کنند!

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

همراهی آیات عظام حسن زاده و جوادی آملی در سفر یک روزه رهبر انقالب به آمل

 به کوشش:علی رضا مختارپور قهرودی
   ناشر:انتشارات انقالب اسالمی

 تعداد صفحات:۴۵۴  

آداب روزه داری احوال روزه داران

3362***۹۱3: بسـمه تعالـی. از زمانيکـه طـرح 
شـجره طيبـه صالحيـن و تشـکيل گروههـای 
صالحين بنـا به دسـتور مقـام معظم رهبـری، امام 
خامنه ای، شـروع به فعاليت كرد اينجانب در پايگاه 
بسـيج محـل كارم اقـدام بـه انتشـار و چـاپ مرور 
سـريع بيانات معظم له و نسـخ هفتگی نشريه خط 
حـزب ا... در گروه هـای صالحين نمـوده ام. مهدی 

عسـگری سـياهبومی  
 رهبرم سـالمت: به شـيوه زمـان انقالب ، 
درود بـر خمينـی، سـالم بـر شـهيدان. االن در 
ادامه خـط انقـالب درود بـر خامنه ای سـالم بر 
شـهيدان . والبتـه هـزاران سـالم و درود بر همه 
كسـانی كه مومـن و متدين بـر مواضـع انقالبی 
خود يعنـی نگهداشـتن سـنگر اسـالم بـر عليه 
اسـتکبار جهانی ثابـت و اسـتوار ايسـتاده اند. و 
از هجمـه هـای فرهنگـی ضـد انقـالب تاثيـر 

نمی پذيرند .
كامـال  رو   35 شـماره  ۵۹70***۹۱0:نسـخه 
پسـنديدم هـر چنـد مطالـب از سـخنرانی هـای 
اخير اقا بـود و تا حـدودی تکراری.دوسـتان حتما 
مطالعـه كنن كامـل. خسـته نباشـيد خـدا قوت. 

دوسـتان التمـاس دعـا در راه انجـام وظيفـه
سـالم . ضمـن تشـکر از چـاپ قسـمت 
تريبـون . لطفا اگـه ممکنه بـه تبيين بيانـات مقام 

معظم رهبری بيشتر بپردازيد . فرهاديان 
حـوزه  تابلـو  در  .باسپاس.نشـريه  سـالم 
مقاومت بسـيج امامزاده سـيد معصوم )( نصب 

می شود اجركم عند ا...
 ۴۵6۴***۹38  : سـالم.خيلی خيلـی ممنونيـم.

جای سـه تا سـتون حسـاس رو ما خالی احسـاس 
می كنيم:سـتون حوزه و طالب .سـتون دانشگاه و 

دانشـجو. سـتون كارفرهنگی . تاظهور...

رهبـر معظـم انقـالب در اين سـفر در جمع مـردم ايـن شـهر فرمودنـد: » امـروز هـم بحمـدا... بزرگانی 
 از ايـن منطقه ميدرخشـند كـه ايـن دو گوهـر درخشـان منطقـه آمـل - حضـرت آيـه ا... حسـن زاده و 

حضرت آيه ا... جوادی آملی - نمونه های بارز  آنند.«

2۱ خرداد سال 77

خط حزب ا... ان شــا... قصد دارد تا ارتباط مستمر 
و دائمی با شــما مخاطبان فعال و توزیع کنندگان 
داوطلب نشریه داشته باشــد و اطالعات مرتبط 
با مکان، تعداد و نحوه انتشــار و توزیع سراسری و 
خودجوش نشریه را از شما عزیزان جمع آوری کند. 
عالقه مندان و همراهان عزیز خط حزب ا.. می توانند 
هفته نامه را در مکان هایی چون نمازجمعه، مساجد، 
پایگاهها، دانشگاهها و هیات های مذهبی شهر یا 
روستای خود چاپ و توزیع کنند. برای هماهنگی 
توزیع » نام خود،  نام شهر یا روستا، مکان توزیع  و 
تعداد تکثیر شده، شماره تلفن و یا سایر روش های 
تماس با خود«  را برای خط حزب ا...  از طریق نشانی  
تلگرام khat_admin@ و یا ســامانه پیامک  
۱000۱028  ارسال کنید و یا در ســاعات اداری  با 

شماره   6۱0۱۴۵0۱-02۱   تماس بگیرید.

حزب ا... فراخوان
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اختصاصی خط حزب ا...؛
رهبر انقالب: قاطعا عرض میکنم، 
اهانت به هرکدام از زوجات پیامبر 

اهانت به پیغمبر است

افطاری ساده 
در کوچه ها، خیابانها وحسینیه ها

توصیه رهبر انقالب در برابر افطاری های مسرفانه

در عین غربت... این شماره 
تقدیم می شود

 به پاسدار جاویداالثر
حاج احمد متوسلیان

به امید بازگشت  
پیروزمندانه به وطن

اسارت در زندان های رژیم اشغالگر قدستاریخ تولد:  ۱۵ فرودین ۱332   ربوده شدن در ۱۴ تیر 6۱ توسط فاالنژها در لبنان 

همين حاج احمد متوسليان و امثال اينها بودند كه بلند شدند رفتند منطقه ی غرب در كردستان، در عين غربت - بنده 
در همان ماه های اول جنگ، پنج شش ماه بعد از اول جنگ، منطقه ی كردستان را از نزديک ديدم؛ گرد غربت آنجا بر سر 
همه كأنه پاشيده شده بود - و در تنهائی، بی سالحی و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمی دشمن، اين مخلص ترين 
نيروها در آنجا كارهای بزرگی را انجام دادند كه قبل از عمليات فتح المبين - عملياتی كه اين سردار بزرگوار و دوستانش 

انجام دادند - عمليات محمد رسول اللَّ )( را انجام دادند كه آن، يک نمونه از حضور دانشجويان است.  87/9/2۴«

3

۴

حقائق را بدون تعلقاِت 
جناحی  روشن کنید

3

ایـرانی خانواده

این است حزب ا...

   ۱. مجلس در راس امور قرار گیرد
»معنای رأس امور اين نيســت كه در سلســله مراتب 
اجرائی، مجلس نقشی دارد يا نماينده ی مجلس نقشی 
دارد... مجلس تعيين كننده ی مسير است. ۹۴/۱۱/28«   
پس اگر مجلس راه را نشان ميدهد، ميتواند مانند يک 

تيغ دو لبه عمل كند و اين اهميت كار را بيشتر نمايان 
ميکند: »اگر چنانچه مجلس به دنبال رفاه مردم، عدالت 
اجتماعی، گشايش اقتصادی، به دنبال پيشرفت علم، 
پيشرفت فّناوری، به دنبال عّزت ملّی و استقالل ملّت 
باشد، ريل گذاری او به سمت اين هدفها خواهد بود؛ اگر 

مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمريکا باشد، دنبال 
حاكمّيت جريان اشرافی گری باشد، ريل گذاری او در 
اين جهتها خواهد بود؛ كشور را بدبخت خواهند كرد. 

اهّمّيت مجلس اينها است. ۹۴/۱۱/28« 
   2. حّقتان را استیفاء کنید؛  مؤاخذه کنید

نکته ی ديگری كه پيرامون آن در طی سال های اخير به 
كرات سخن گفته شده، نحوه همکاری دولت و مجلس 
است كه به خوبی بايد روشن شود. »من هميشه در طول 
سالهای متمادی در مجالس مختلف و دولتهای مختلف، 
هميشه مجلس را به همراهی با دولت و كمک به دولت 
تشويق كرده ام؛ االن هم عقيده ام اين است كه مجلس 
بايســتی به دولت كمک كند و راه را هموار كند برای 
اجرا؛ چون اجرا كار آسانی نيست، اجرا كار سختی است. 
۹۴/۱2/20«  »اّما اين همکاری به معنای گذشت از حقوق 

مجلس نيست؛ بايستی حّقتان را استيفاء كنيد؛ تحقيق 
كنيد، تفّحص كنيد، مؤاخذه كنيد كه چرا نشد، چرا كم 

شد، چرا جور ديگر شد. ۹۵/3/۱6« 
    3. اصول مجلس دهم برای قانون گذاری 

بخش اصلی و عمده ی بيانات رهبر معظم انقالب در اين 
ديدار به  چارچوب گــذاری و بيان الزامات قانونگذاری 
اختصاص يافته اســت. توصيه ها و مطالباتی كه بايد 
همواره مدنظر مجلس دهم باشــد: »قانون بايستی با 
كيفّيت باشــد؛ افزايش قانون، زياد بودن قانون خيلی 
چنگی به دل نميزند؛ بايد قانون باكيفّيت باشد... يکی 
از چيزهايی كه ما دچارش هســتيم، مسئله ی تراكم 
قوانين است؛ اين قدر كه درمسائل مختلف قانون داريم... 
از قوانينی كه زمينه ساز فساد است جلوگيری كنيد... 

3 مراقب باشيد قانونی كه گذاشته  ميشود،  

هفته سخن

6 مطالبه از مجلس دهم

اسراف کاران 
گوش کنند!

وقت اقدام  انقالبی است
نسخه افتخار آفرینی برای مردم، نظام، رهبر انقالب و عبور از مشکالت جامعه

هفته گزارش

یکشنبه ۱6 خرداد ۹۵، طبقه دوم حسینیه امام خمینی شاهد حضور نمایندگان دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی بود؛ مجلســی که به گفته ی ناظران، بیشترین تغییر را در 
ترکیب خود نسبت به دوره های گذشته مجلس داشته که البته از نظر رهبر انقالب: »تهدید نیست، 
این فرصت است؛ اصاًل انتخابات و جابه جا شدن ها، خود یک فرصت است؛ اینکه افراد تازه نََفسی بیایند 
در میدان که عادت به مجلس نکرده باشند، یک عّده هم از قبل هستند که اینها هم تجربه هایشان را 
منتقل میکنند ۹۵/3/۱6« ایشان در این دیدار با تبیین جایگاه مجلس، توصیه ها و توقعاتی را در حوزه 
قانون گذاری بیان کرده اند که میتواند همواره به عنوان یک شاخص جهت سنجش عملکرد مجلس 

دهم مورد استفاده قرار گیرد. شش توقع و مطالبه   رهبر انقالب از مجلس دهم در ادامه می خوانیم:
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فلسفه ی انقالب، يک بنای فکرِی شامخ است؛ بنايی فکری و دارای آن قدر استحکام كه توانســت يک نظام را كه بزرگترين قدرتهای دنيا 
پشتيبانش بودند، منهدم و زير و رو كند، يک نظام نو به وجود آورد و تمام كسانی را كه در دنيای امروز، چيزی شبيه آن نظام منهدم شده دارند، 
به خود بلرزاند... اعتقاد و ايمان به آن را در دلهای خودتان و در دلهای ديگران، عميق كنيد. 77/۹/2۵ ]دشمنان ميگويند[ اين كلمه ی انقالب و 
مسئله ی انقالب و روحّيه ی انقالبی را اين قدر دنبال نکنيد... تا ِكی ميخواهيد انقالبی باشيد، تا ِكی ميخواهيد مرتّب دم از انقالب بزنيد، بياييد 
جزو جامعه ی جهانی؛ معنای اين ]حرف [ اين است كه اين نفوذی كه االن داريد، اين قدرتی كه داريد، اين تأثيرگذاری ای كه در منطقه داريد، 

اين عمق راهبردی ای را كه شما در ميان ملّتها داريد كنار بگذاريد و از دست بدهيد؛ يعنی ضعيف بشويد، تا ما بتوانيم شما را ببلعيم. ۹۴/6/2۵  

  رهبر انقالب: قاطعا عرض میکنم، اهانت به 
هرکدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است

رهبر معظـم انقالب در ديدار دسـت انـدركاران همايش 
 -)( خديجـه  حضـرت  -تکريـم  كوثـر  صـدف 
فرموده اند: »تعريض به سـاير زوجـات مطهرات پيغمبر 
نبايسـتی باشـد. باالخره زوجات پيغمبـر محترمند؛ هر 
كسـی به اينهـا اهانت كنـد - هـر كدامشـان باشـد- به 
پيغمبر اهانـت كـرده؛ اين را مـن قاطعا عـرض ميکنم... 
امير المومنين بـا جناب عايشـه آن رفتار را كـرد... با زنی 
كه به جنـگ او آمـده اين جور بـا احتـرام رفتار كـرد. به 
خاطر اينکه همسـر پيغمبر بـود و اال اميـر المومنين كه 
از كسـی مالحظه ندارد. بنابراين حتما تعريض بايسـتی 

| وجود نداشته باشد.«| 

 قدردانی رهبر انقالب از برگزاری
 مسابقه بین المللی »هولوکاست«

در پی برگزاری مسـابقه بين المللی كارتـون و كاريکاتور 
»هولوكاسـت«، طـی پيامی از سـوی دفتـر رهبرانقالب 
از ايـن رويـداد هنری قدردانی شـد. شـجاعی طباطبايی 
دبير دومين مسـابقه بين المللی هولوكاسـت گفت: طی 
تمـاس تلفنی از سـوی دفتـر حضـرت آقا به بنـده گفته 

رجانيوز| شـد كه ايشـان فرموده اند ايـن كار عالی اسـت.  

  تقدیر رهبر انقالب از نماهنگ ارغوان
رهبر معظم انقالب در پی پخــش نماهنگ"ارغوان" با 
موضوع مدافعان حرم از شــبکه های مختلف تلويزيونی 
ضمن تحسين ســازندگان اين اثر پيام تشکری را ابالغ 
فرمودند. پيام تشکر آيت ا... خامنه ای از سازندگان و تهيه 
كنندگان اين اثر از سوی يکی از مسئوالن دفتر معظم له 

فارس| به مدير يکی از شبکه های تلويزيونی اعالم شد.   | 

  تفقد رهبر  انقالب  نسبت به خانواده شهید حاتمی
همسر شهيد حاتمی از قربانيان حادثه سقوط جرثقيل 
در مسجد الحرام: از طرف دفتر رهبر معظم انقالب با 
بنده تمــاس گرفتند و گفتند كه حضرت آقا ســالم 
رســانده اند و جويای احوال ما و بچه ها شده اند. برای 
من جالب بود كه رهبری با آن همه مشغله ای كه دارند 

راه دانا| ما را به خاطر داشته باشند و از ما ياد كنند.   | 

  نتانیاهو:  اجازه نمی دهیم ایران بلندی های 
جوالن را به جبهه جدیدی علیه ما تبدیل کند

نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستی در سفر به مسکو 
گفت كه اسرائيل اجازه نخواهد داد ايران از حزب ا... برای 
تبديل كردن بخش سوری بلندی های جوالن به جبهه 

فارس| جديدی عليه اسرائيل استفاده كند.| 

  رسانه سعودی : ایران با  اقتصاد مقاومتی
 قلمرو خود را تا شمال آفریقا گسترش خواهد داد

الشرق االوســط: آيت ا... خامنه ای با " اقتصاد مقاومتی" 
می تواند قلمرو ايران را تا شمال آفريقا و كشورهايی كه بعد 
از بهار عربی متحول شدند، گسترش دهد. ايران از "اقتصاد 
مقاومتی" به عنوان سالحی برای مقابله با نوسانات قيمت 

جام نيوز| نفت و تحوالت سياسی استفاده می كند.   | 

  انتقاد روزنامه آمریکایی از گسترش اسالم هراسی
نيويورک تايمز در مقاله ای به گســترش سياست های 
اسالم هراسی در غرب اشاره و عنوان كرد كه اين مسئله 
يادآور دوران هيتلر اســت و در قلب اروپا، سياست های 

فارس|  ضداسالمی رو به رشد است. | 

هفته اخبار
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هفته سخن

ضّد فساد باشــد.«، »مصالح ملّی را مقّدم بداريم بر  ۱
مســائل منطقه ای.« و توصيه آخر »در مورد برنامه ششم 
كوتاهی و اغماض و كم گذاشتن، هيچ جايز نيست؛ يعنی 
واقعــاً بايد برنامه را كامــل و خوب و دقيــق تمام بکنيد. 

 »۹۵/3/۱6
   ۴. اولویت های اقتصادی مجلس دهم

رهبر معظم انقالب اولويت اجرايی كشور را مسئله اقتصاد 
ميدانند و طبيعی است كه در ديدار با نهاد مجلس، درباره ی 
اقتصاد كشور سخن ها بســيار دارند: »دشمن اقتصاد را 
به عنوان يک حربه ای عليه ما به كار گرفته، ما هم شــايد 
يک خرده ناشيگری كرديم و نشــان داديم كه از اين حربه 
خيلی ميترسيم و ناراحتيم... بايد ما مسئله ی اقتصاد كشور 
را حل كنيم. البّته اجرا به عهده ی دولت است... اّما شما در 
اين زمينه ميتوانيد خيلی كمک كنيد. تکيه ی مهم بايد 
روی مسئله ی ركود باشد، روی مســئله ی توليد داخلی 
باشــد«. وظيفه ی مهم ديگری كه مجلس بايد در زمينه 
اقتصاد انجام دهد، پشتيبانی از دولت در زمينه ی قاچاق 
است؛ چرا كه »قاچاق، خنجری است كه به پشت نظام وارد 

ميشود. ۹۵/3/۱6« 
   ۵. وظیفه مجلس در برابر ولنگاری فرهنگی 

اگرچه اقتصاد در بيانات رهبری همواره پررنگ است، ولی 
ايشان بارها بيان داشته اند كه اهميت فرهنگ در بلندمدت 
در نظر ايشان از اقتصاد باالتر است. »برادران عزيز، خواهران 
عزيز! در مســئله ی فرهنگ، بنده احساس يک ولنگاری 
ميکنم؛ در دستگاه های فرهنگی -اعم از دستگاه های دولتی 
و غير دولتی- يک نوع ولنگاری و بی اهتمامی در امر فرهنگ 
وجــود دارد... وظيفه ی ما توليــد كاالی فرهنگی مفيد و 
جلوگيری از كاالی فرهنگِی مضر است. بنده در اين زمينه 
احساس يک ولنگاری ای ميکنم؛ بايد اين را شماها در نظر 

داشته باشيد و اهّمّيت بدهيد. ۹۵/3/۱6« 
   6. این شاخص ها را رعایت کنید تا انقالبی بمانید

عالوه بر اين حضرت آيت ا... خامنه ای، شيوه ی انقالبی را به 
مجلسی ها ياداوری ميکنند »مجلس شورای اسالمی يک 
نهاد انقالبی و برآمده ی از انقالب است؛ بايد انقالبی عمل 
كنيد، بايد انقالبی باشيد و بمانيد. ۹۵/3/۱6« و چند نکته 
اساسی را برای حركت سياسی مجلس گوشزد ميکنند. 
»دولت آمريکا برخوردش با جمهوری اســالمی بشّدت 
خصمانه است... خب چه كسی بايد جواب اينها را بدهد؟... 
دشمن در عرصه ی سياسی روی عکس العمل ها محاسبه 
ميکند. اگر او يک چيزی گفت و شــما ســاكت شــديد، 
يک جور حساب ميکند... ]اّما[ اگر ســرت را باال گرفتی و 
جواب دادی، يک جور ديگر حســاب ميکند ۹۵/3/۱6.« 
نکته ای كه ريشه در رفتار تاسف برانگيز برخی نمايندگان  
مجالس گذشته دارد و آنقدر برای ايشان مهم بوده كه در 
پايان ديدار نيز مجددا بر روی آن تاكيد ميکند: »و مراقب 
باشيد حرف شما و عمل شــما به هدفهای آمريکا كمک 
نکند. ما گاهی در گذشته مواردی را داشته ايم كه نماينده ی 
مجلس يک حرفی زده كه اين حرف، صددرصد در خدمت 
هدفهای رژيم صهيونيستی بوده. ۹۵/3/۱6« و هشداری نيز 
در رابطه با حد و مرز به رخ كشيدن اختالفات ميدهند تا 
چارچوبی ديگر برای حركت انقالبی مجلس باشد: »بودن 
اختالفات اشکالی ندارد. اگر چنانچه اين ُگسلها فّعال شد، 
آن وقت زلزله به وجود می آيد؛ سعی دشمن در فعال كردن 
اين ُگسلها است؛ حواستان باشد... اگر در مجلس تشّنج به 
وجود بيايد -همچنان كه در بعضی از دوره ها داشتيم كه 
تشّنج در مجلس به وجود می آمد- اين تشّنج سرريز ميشود 
روی ملّت، در داخل مردم تشّنج ايجاد ميکند؛ ولو از لحاظ 
روانی. اگر در مجلس آرامش باشد، اين آرامش سرريز پيدا 
ميکند بر مردم و اين آرامش خيلی مهم است. ۹۵/3/۱6«     

مرد جنگ باید 

بیدار باشد؛ و اگر تو 

خوابیدی، الزمه اش 

این نیست که حتاًم 

دشمن تو در سنگر 

مقابل خوابیده 

باشد؛ او ممکن 

است بیدار باشد

]يک سنت خوب[ كه خوب اســت مورد توجه قرار  بازخــــوانی

بگيرد و آن، افطاری دادن های ســاده و بی پيرايه در 
مساجد و در خيابانها بود در بيشتر شهرهای كشور - 
كــه بســيار كار شايســته ای اســت - در مقابــل 
افطاری های مسرفانه ای كه شنيده شد، دانسته شد 
كه بعضی ها به بهانه ی افطار، حركات و عمل مســرفانه انجام 
ميدهند و به جای اينکه در ماه رمضان وسيله ای بشوند برای 
نزديکی روحی به فقرا و مستمندان، با اين عمل، با اين حركت، 
خود را در لذات جسمانی غرق ميکنند. نميخواهيم بگوئيم كه 

اگر در افطار، كسی غذای مطبوعی مصرف كرد، اين كار ممنوع 
است؛ نه، در شرع اينها ممنوع نيســت؛ اسراف ممنوع است، 
زياده روی ممنوع اســت، ريخت وپاش فراوانــی كه گاهی در 
اينجور مجالس انجــام ميگيرد، ممنوع اســت. چه بهتر كه 
كسانی كه ميخواهند افطاری بدهند، با همين سنتی كه رائج 
شده است، افطاری بدهند؛ كه مردم را، رهگذران را و كسانی را 
كه مايلند از افطاری استفاده كنند، در اين سفره های رايگان و 
با بذل و بخشش و گشاده دستی، در كوچه ها، در خيابانها، در 

حسينيه ها، افطاری ميدهند. ۹2/۵/۱8    

به جای اینکه در ماه 

رمضان وسیله ای 

بشوند برای نزدیکی 

روحی به فقرا و 

مستمندان، خود را در 

لذات جسامنی غرق 

میکنند

اگر تو خوابیدی ممکن است دشمن بیدار باشد!

افطاری ساده در کوچه ها، خیابانها وحسینیه ها

به مناسبت 20 خرداد سالروز عزل تاریخی  بنی صدر توسط امام خمینی)(؛

توصیه رهبر انقالب در مقابل افطاری های مسرفانه در ماه رمضان

 )(ابوالحسـن بنی صدر یک سـال پس از پیـروزی انقالب اسـالمی به عنـوان رئیس جمهور انتخاب شـد و از سـوی امـام خمینی
به سـمت فرماندهی کل قـوا نیز منصوب شـد. پـس از آن بـه دلیـل بی لیاقتی های گسـترده و خیانـت در امـِر دفاع مقـدس در 20 
خرداد ۱360 از سـوی امـام خمینی)( از سـمت فرماندهـی کل قوا برکنار شـد. چند روز بعد مجلس شـورای اسـالمی نیـز رأی به 

بی کفایتی ریاسـت جمهـوری بنی صـدر داد و بـه این ترتیـب از ایـن مقام نیز عزل شـد.

در رمضان به هدف خلقت بیشتر نزدیک شوید

حقائق را بدون »تعلقاِت جناحی« روشن کنید # تفکرـ انقالبی

 پرسش: فرصت ها و فضیلت های معنوی ماه رمضان کدامند؟
اين كه می گويند ماه رمضان، ماه ضيافت الهی اســت و سفره ی ضيافت الهی پهن اســت، محتويات اين سفره چه چيزهايی است؟ 
محتويات اين سفره كه من و شما بايد از آن استفاده كنيم، يکی اش روزه است؛ يکی اش فضيلت قرآن است - قرآن را گذاشتند در اين 
سفره ی با فضيلت زياد، بيش از ايام ديگر؛ و به ما گفتند كه تالوت قرآن كنيد - يکی اش همين دعاهايی است كه می خوانيم؛ »يا علی و 
يا عظيم«، دعای افتتاح، دعای ابوحمزه؛ اينها همان مائده هايی است كه سر اين سفره گذاشته شده... مائده، مائده ی معنوی است. تمتع 
به اين مائده، فضيلت است؛ چون فتوح و انفتاح و تعالی روح انسانی است، هر چه انسان از اين مائده بيشتر استفاده كند، روح انسان تعالی 
بيشتری پيدا می كند و به هدف خلقت نزديکتر می شود... اصال خلقت ما برای تعالی معنوی و تعالی روحی است. مائده ی روحی چيزی 

است كه اين تعالی را برای ما امکان پذير، تسهيل و محقق می كند. بنابراين هر چه بيشتر بتوانيم استفاده كنيم، بايد بکنيم. 8۴/7/۱7    

يکـی از كارهـای مهـم نخبـگان و خـواص، تبيين اسـت؛ حقائـق را بـدون تعصب روشـن كننـد؛ بـدون حاكميـت تعلقات 
جناحـی و گروهی و بـر دل آن گوينـده. اينهـا مضر اسـت. جناح و اينهـا را بايـد كنار گذاشـت، بايـد حقيقـت را فهميد. در 
جنـگ صفيـن يکـی از كارهای مهـم جنـاب عمار ياسـر تبييـن حقيقـت بـود... يک جـا ميديـد اختـالف پيدا شـده، يک 
عـده ای دچار ترديد شـدند، بگـو مگو توی آنها هسـت، خـودش را بسـرعت آنجا ميرسـاند و برايشـان حرف ميـزد، صحبت 
ميکـرد، تبييـن ميکـرد؛ ايـن گره هـا را بـاز ميکـرد. بصيرت مهـم اسـت. نقـش نخبـگان و خـواص هم اين اسـت كـه اين 

بصيرت را نـه فقـط در خودشـان، در ديگران بـه وجـود بياورنـد. 88/۵/۵    

»یا علی و یا عظیم«، دعای افتتاح و دعای ابوحمزه، مائده های سفره ضیافت الهی؛

توصیه رهبر انقالب برای چگونگی تبیین، فهِم حقیقت و بصیرت افزایی: عامِل قدرت ما و انهدام دشمنان
کلید
واژه

ت تاریخی اميرالمومنين )( ميفرمايد »من نام لم ينم عنه«؛ اگر 
روایـ

شــما در ســنگر خوابت برد، معنايش اين نيست كه 
دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است. تو خوابت 
برده؛ سعی كن خودت را بيدار كنی... من يادم می آيد كه 
در اوايل جنگ، گزارشهايی می رسيد كه مثال دشمن تا 
فالن جا آمده است؛ دشمن دارد فالن جا را بمباران می كند؛ مکرر 
هم از طرف نيروهای حزب اللهی در محيطهای گوناگون انقالبی، 
اين مطلب تکرار می شد. آن بنده ی خدايی كه مسوول نيروهای 
مسلح بود، ]بنی صدر[ انکار می كرد و می گفت دروغ است؛ اصال چه 
كســی می گويد كه عراق دارد به ما حمله می كند؟! در بين مردم 
شــايع شــده بود كه عين خوش را گرفته اند؛ او به آن جا رفت و از 

تلويزيون بــا او مصاحبه كردند؛ گفــت: می گويند عين خوش را 
گرفته اند؛ مــن االن دارم در عين خوش مصاحبــه می كنم! او از 
عين خوش بيرون آمد؛ اما سه، چهار ساعت بعد، دشمن عين خوش 
را گرفت! بله، دشمن بيرون عين خوش بود - در عين خوش نبود - 
اما اين به معنای آن نبود كه دشمن نيست... امروز دشمن در مقابل 
وضع كنونی ما، آن ژست و آرايش نظامی صد سال يا پنجاه سال 
پيش را به خود نميگيرد. ما بايد آرايش جديد دشمن را بشناسيم؛ 
اگر نشناختيم و خوابيديم، از بين رفته ايم؛ همان »من نام لم ينم 
عنه« است... مرد جنگ بايد بيدار باشد؛ و اگر تو خوابيدی، الزمه اش 
اين نيست كه حتماً دشــمن تو در سنگر مقابل خوابيده باشد؛ او 

ممکن است بيدار باشد.  70/۹/20   

حزب ا...
این است

پرسش 
و پاسخ

نسخه افتخار آفرینی برای مردم، نظام و رهبر انقالب و عبور از مشکالت جامعه

  مسئله فوری ما
»اقتصاد مسئله ی فوری و اولويّت كنونی ما است ۹۵/3/۱6« چراكه 
»اگر به توفيق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئوالن گوناگون، بتوانند 
در مسئله ی اقتصاد كارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، اميد 
اين هست كه در مسائل ديگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسيبهای 
اجتماعی، مثل مسائل اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثيرگذار 
باشند.۹۵/۱/۱« »در مسئله ی اقتصاد« هم »آن چيزی كه مهم است 
و اصل است، مسئله ی توليد داخلی است؛ مسئله ی ايجاد اشتغال و 
رفع بيکاری است؛ مســئله ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله ی با 
ركود است« چرا كه »اينها مسائل مبتالبه مردم است؛ اينها چيزهائی 
است كه مردم آنها را حس ميکنند و مطالبه ميکنند.«  و از سوی ديگر 
برای يک مومن انقالبی كه می خواهد راه امام را دنبال كند؛ »اقتصاد 

مقاومتی، بخش اقتصادی۹۵/3/3« »جهاد كبير«    است. 
  هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم

بنابراين برای حل اين مشکالت و مسائل مبتالبه مردم و عمل به 
دستور قرآنی عدم تبعيت از دشمن بايد چند نکته را مورد توجه قرار 
داد: » اّوالً با گفتن و حرف زدن حل نميشــود؛ اقدام و ابتکار و عمل 
الزم است. ثانياً ]حلّ [ مشکالت مجموعه ی اقتصادی كشور را در 
درون كشور بايد پيدا كرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از توليد. 
۹۴/2/۹« حاال ديگر برای همه قطعی شــده است كه »كليد حّل 
مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نيويورک نيست. ۹۴/2/۹« اما 
اقدام و عمل در اين دوران نيازمند شاخص و معيار مشخصی است: 
» ما هرجا انقالبی عمل كرديم پيش رفتيم و هرجا از انقالبيگری و 
حركت جهادی غفلــت كرديم، عقب مانديم و ناكام شــديم؛ اين 
يک واقعّيتی است. ۹۵/۱/2« جالب است كه اين نظر رهبر انقالب 
درخصوص روحيــه و كار انقالبــی برای حل مشــکالت مردم و 
سازندگی كشور مربوط به امروز و ديروز نيست؛ به اين جمالت كه 
تنها دو ماه بعد از حضور ايشان در جايگاه امامت مسلمين بيان شده 
دقت كنيد: »اين جمله را هم مطرح كنم كه عالج مشکالت ما در اين 
است كه سازندگی كشور را در كنار تأمين روحيه ی انقالبی در مردم 
و حفظ همان صالبت و چهره ی باعظمت و هيبت انقالب ببينيم. اگر 
به رفاه عمومی نينديشيم و به سازندگی كشور فکر نکنيم، مطمئناً 
نظام جمهوری اسالمی نخواهد توانست الگو و تجربه ی مطلوب را به 
دنيا ارايه بدهد. اگر در مسايل رفاه زندگی عمومی و ايجاد تسهيالت 
و رفع مشکالت غرق شويم، به طوری كه جهتگيريهای انقالبی را 

به دست غفلت بســپريم، به ابهت و هيبت انقالب ضربه زده ايم و 
جاذبه ی آن را در دنيا مخــدوش كرده ايم و اين، مطمئناً به كارايی 

ما ضربه خواهد زد. بنابراين، اين دو در كنار هم مطرحند. 68/۵/۱2«
  تجربه عمل به شیوه انقالبی

اين داستان اما روی ديگری هم دارد. هرجا روحيه و تفکر انقالبی با اقدام 
و عمل همراه شده، نتايج بسيار شيرينی برای رشد و پيشرفت كشور 
داشته و از قضا مورد مباهات و سربلندی مردم و  رهبر عزيز انقالب نيز 
شده است. برای نمونه رهبر انقالب بارها و بارها خاطره شيرين تالشهای 
دكتر كاظمی آشتيانی در حوزه ســلول های بنيادين را در بيانات و 
سخنرانی های خود يادآور شده و همچون پدری به فرزند خود افتخار 
كرده و موفقيت چشمگير او را به رخ همگان كشيده اند. »اين ماجرای 
سلولهای بنيادی كه اينها با امکانات كم توانستند به آن دست پيدا كنند 
و پيشرفتی كه در اين زمينه كرده اند و در اين سميناری كه دو سال قبل 
در اينجا تشکيل شد و دانشمندان دنيا، آمدند و با آنها مصاحبه شد و 
گواهی و اظهار شگفتی كردند؛ اينها يک داستانهايی است كه واقعاً جا 
دارد به عنوان مايه های افتخار، جلِو چشم ما باشد. ما شخصيتهايی از 
قبيل مرحوم دكتر كاظمی آشتيانی - كه حاال من مقّيدم از اين جوان 
پاكباخته ی مؤمِن فاضِل كارآمد، و مدير حقيقتاً انقالبی و مؤمن اسم 
بياورم - داريم و االن هم در كشور، فراوان هستند. 8۵/7/۱3« و يا اينکه 
»بنده چندبار پيشرفتهای سلولهای بنيادی را در چند سخنرانی بر زبان 
آورده بودم. از دانشمندان كشــور و از بعضی از دانشگاهها به من نامه 
نوشتند: آقا! اين قضيه را شما اين قدر نگوئيد، اين واقعيت ندارد؛ اين جور 
نيست! اينی كه ميگوئيد در سلولهای بنيادی پيشرفت كرده اند و در 
شبيه سازی دارند تمرين و كار می كنند، باور نکنيد؛ چنين چيزی اتفاق 
نيفتاده و نخواهد افتاد! بعد كه گوسفند شبيه سازی شده را جلو چشم 
همه قرار دادند، بعد كه در سميناری كه تشکيل دادند، دانشمندان 
معروف دنيا، زيست شناسهای درجه ی يک دنيا آمدند مصاحبه كردند 
و تصديق كردند كه پيشرفتها، پيشرفتهای محيرالعقولی است، آن وقت 

يک عده از ديرباورها باور كردند! 86/2/2۵«
)(شاخص افتخار و شرمندگی نایب امام زمان  

 رهبر انقالب بر اســاس بينش اســالمی و تجربــه انقالبی خود به 
صراحت تاكيد می كنند كه عمل به »شــيوه انقالبی« برای كشور 
افتخار می آفريند و هرچقدر از آن شيوه و حركت جهادی دور شويم 
»سرنوشت رقت باری« برايمان رقم می  خورد و  اينجاست كه شاخص 

افتخار و شرمندگی نايب امام زمان)( مشخص می شود.   

»خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی که به فکر این جوان 
بیکار می افتم ]شرمنده میشوم [... یعنی شرمندگی بنده ی حقیر از مالحظه ی این آمار و مطالعه ی این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود 
خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم.۹۵/3/۱6« این نحوه بیان در دیدار دیدار نمایندگان مجلس دهم، 
پیش از این در شهریور ماه سال گذشته هم اتفاق افتاده بود. »بعد هم در مسئله ی واردات اشاره کردند آقای نعمت زاده، که البّته آدم شرمنده میشود۹۴/6/۴« جالب 
است که هر دو مورد هم کامال به هم مرتبطند: "واردات کاالهای خارجی" و "بیکاری جوانان".   حال باید پرسید که چرا رهبر معظم انقالب  باید بخشی از مسئولیت 
موضوعات خرد و کالن اقتصادی و معیشتی کشور که به صورت عادی و قانونی وظیفه  قوای سه گانه  و سایر نهادهای عمومی است را برعهده بگیرند و فراتر از ابراز 

نارضایتی نسبت به آن احساس شرمندگی کنند؟ شاخص و معیار  افتخار و یا شرمندگی مردم، نظام اسالمی و رهبر انقالب چیست؟

رهرب انقالب بر اساس 

بینش اسالمی و 

تجربه انقالبی خود به 

رصاحت تاکید می کنند 

که عمل به »شیوه 

انقالبی« برای کشور 

افتخار می آفریند و 

هرچقدر از آن شیوه 

و حرکت جهادی دور 

شویم »رسنوشت 

رقت باری« برایامن رقم 

می  خورد و  اینجاست 

که شاهص افتخار و 

رشمندگی نایب امام 

زمان)( مشخص 

می شود

وقت اقدام  انقالبی 


