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مردم ایران به دلیل تعلق به اسالم 
به جمهوری اسالمی رای دادند

همدلی؛ رمز پیشرفت، راز قدرت
اهمیت وحدت و همدلی مردم و مسئوالن  برای ایران اسالمی و تأکید اخیر رهبر انقالب بر این موضوع چیست؟

یادداشت  هفته  |    2

یکی از نیازهای اساســـی کشـــور، زنده نگه داشـــتن نام شهدا است؛ این یک نیازی است که ما - چه آدمهای مقّدس مآب و متدینی 
باشیم؛ چه آدمهایی باشیم که خیلی هم مقّدس مآب نیستیم، اّما به سرنوشت این کشور و به سرنوشت این مردم عالقه مندیم 
- هرجور که فکر بکنید، بزرگداشـــت شـــهدا برای آینده ی این کشـــور، حیاتی و ضروری اســـت. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالش 

کردن با ســـرمایه گذاری از خود برای اهداف بلندمّدت مشـــترک بین همه ی مردم.    ۱۳۹۳/۱۱/۲۷  

مزار: گلزار شهدای آستانه اشرفیه

بزرگداشت شهدا نیازی اساسی و حیاتی است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم سیدجمال رضی
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مــاه رمضــان در بیــن ماه های ســال، فرصتی  سخـــن
برای انســان است که »در میان انواع عوامل هفتـــــه

و موجبــات غفلــت از خــدا و از راه او محاصــره 
شده... فرصتی پیدا کند که در آن بتواند روح 
را بــه ســمت عــروج و اعتــال ســوق دهــد و بــه خــدا تقرب 
جویــد.«     6۹/۱/۱8 لــذا از ایــن جهت »شــروع ماه مبارك 
رمضان، در حقیقت عید بزرگی براى مســلمانان اســت و 
جــا دارد کــه مؤمنیــن، ورود ایــن مــاه را بــه هــم تبریــك 
ــت مبــارک بودن ماه رمضان این 

ّ
بگوینــد.«    6۹/۱/۱ »عل

اســت کــه راه نجــات از آتــش و فــوز بــه جّنــت اســت.«    
۹۳/4/۱6 و در مثل امسال که »اّتفاقًا بهار طبیعت، با بهار 
دعــا و قــرآن، هم زمــان شــده اســت... چقــدر مناســب و 
بجاست که با تحّول سال و با ورود در آستانه ى ماه مبارك 
رمضــان کــه مــاه رحمــت و مغفــرت الهی اســت مــا هم از 
کاســتیها و کجی هــا و زشــتیها و بدیهــا در درون و وجــود 

خودمان رو برگردانیم.«    6۹/۱/۱

   روزه داری؛ هدیه الهی به انسانها 
در نــگاه کلــی »اگــر بخواهیــم در یک جمله مــاه رمضان را 
تعریف کنیم، باید عرض کنیم ماه فرصتها.«    86/6/۲۳ 
و اولیــن فرصت ماه رمضان، فرصت روزه داری اســت، »با 
واجــب کــردن روزه، خــدای متعال زمینه مناســبی را برای 
من و شــما به وجود آورده اســت که قدری در این ماه به 
خودمان برسیم.«    ۷۱/۱۲/4 و یکی از اهداف روزه »این 
کم تّتقون«.«    ۷6/۱0/۲6 

ّ
است که ما تقوا پیدا کنیم؛ »لعل

در این زمینه »مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکی تبريزى 
در کتاب شــریف »المراقبات«شــان میفرمایند: روزه یك 
هدیــه ى الهــی اســت که خــداى متعال این را بــه بندگان 
خــود و بــه مؤمنیــن هدیــه کــرده اســت... ایــن توجه به 
فریضه ى روزه خودش مســتوجب شــکر اســت؛ باید خدا 
را سپاســگزارى کرد.«    ۹0/5/۱6 روزه در حکم وســیله ای 
برای انســان مؤمن اســت، »روزه، پلکانی به سمت تقوا و 

وســیله اى براى تأمین آن در وجود 

با افتخار ایرانی       |     4  

اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید می شود

ــع نکنیم ــراف ضای نعمت های الهی را با اس

چگونه می توان قدر ماه مبارک رمضان را بهتر دانست؟

بهار فرصت ها  در رمضانبهار فرصت ها  در رمضان

خطبه های انقالب   |   3  
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یادداشت  هفته

یکی از الزامات مهم برای دستیابی به رشد و پیشرفت 
کشـــور، برنامه ريزی و داشـــتن چشم انداز کالن است تا 
تمام اقشار جامعه از دولتمردان تا مردم، وظایف خود 
را در آن چشـــم انداز شـــناخته و گام هایی هماهنگ به 
سمت تحقق آن بردارند. شعارها، برنامه ها و تصمیمات 
مســـئوالن جز در ســـایه حمایت و همکاری مردم جامه 
عمل نمی پوشد و الزمه پیشبرد اهداف دولت و نظام، 

پشتیبانی و همراهی مردم با آنها است.
همدلی شامل پیام اتحاد، مهربانی، همکاری و تشریک 
مساعی برای رسیدن به پیشرفت کشور است. همدلی 
مردم و مســـئوالن در راســـتای ارزش های اســـالمی و در 
راه اهداف متعالی نظام اسالمی همان نسخه ای است 

که گره گشای مشکالت کشور خواهد بود.
یکـــی از مبانـــی مهـــم انقـــالب اســـالمی ایـــران، تأکید بر 
نقش مردم است. در نظام اسالمی، مردم سرمایه های 
واقعی به شمار می آیند و برهمین اساس، از یک سو، 
مسئوالن با تالش برای خدمت  می کوشند تا از معضالت 
و مشکالت جامعه و کشور بکاهند و مردم نیز می توانند 
با کمک به مسئوالن یاری دهنده آنها باشند. سرمایه ی 
درک و اعتمـــاد متقابـــل و همدلـــی میـــان دولت و ملت 
می تواند به رفع مشکالت جامعه در عرصه های مختلف 

کمک کند.
تاريخ معاصر ایران نشـــان می دهد که هر زمان مردم 
در صحنه حضور داشـــته اند، کارهای نشـــدنی انجام و 
مشکالت بزرگ حل شده  است. پیروزی انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و کمک در حوادث و سختی هایی همچون 
امداد به ســـیل زدگان و نهضت کمک مؤمنانه در اوج 
شـــیوع بیماری کرونا در ســـال های اخیر نشـــان دهنده 
اوج فرهنگ همدلی و اتحاد و همبســـتگی در جامعه 

ایران بوده است. 
رهبـــر انقـــالب اســـالمی در اولیـــن روز از ســـال ۱40۱ بر 
اهمیـــت وحـــدت و همدلی مردم و مســـئوالن تأکید 
کردند و فرمودند: »امروز ما بیش از همیشه احتیاج 
داریـــم بـــه کار،  بـــه تـــالش، بـــه جّدّیت. بیـــش از همه 
بخصـــوص احتیـــاج داریم بـــه همدلی، به هم افزایی؛ 
ـــت عزيزمان، اّتحاد و 

ّ
همدلـــی و هم افزایـــی میان مل

اّتفـــاق کلمـــه. همچنین احتیـــاج داریم به هم افزایی 
و همدلـــی روزافـــزون مســـئوالن کشـــور؛ باید به هم 
کمـــک کنند. کســـانی هســـتند کـــه در خطوط مقّدم 
حرکـــت میکننـــد؛ دیگـــران باید به آنهـــا کمک کنند، از 
ح 

ّ
آنها پشتیبانی کنند و قوای سه گانه، نیروهای مسل

و دیگران در بخشـــهای مختلف بایســـتی به همدیگر 
ت هم 

ّ
کمک کنند، همدلی با هم داشـــته باشـــند و مل

با مســـئوالن کشـــور به معنای واقعی کلمه همدلی 
داشـــته باشـــد، از آنهـــا حمایـــت کنـــد و کمک کند.«   
۱40۱/۱/۱ تأکیـــد رهبـــر انقـــالب بر همدلی به این برهه 
زمانی محدود نمیشـــود و ایشـــان همبستگی ملی و 
همدلـــی را »مهمتريـــن ســـالح ملت ایران برای خنثی 
کردن تهدیدها«   ۱۳84/۱/۲ می دانند، از این منظر 

»همدلی و همبستگی شما مردم و چنگ زدن شما 
به ریسمان الهی و ایمان دینی، مهمترين سالح ملت 
ایران است؛ این سالحی است که بعد از پیروزی انقالب 
تا امروز کارایی خود را نشـــان داده و بعد از این هم 

نشان خواهد داد.«   ۱۳84/۱/۲

   همدلی ابزار قدرت کشور 
همدلی از عوامل اساسی برای قدرتمند ساختن کشور 
در دنیای امروز است: »در دنیای قانون جنگل، هر ملتی 
باید به فکر خودش باشد و خود را تقویت کند.اگر به 
عزت، شرف، استقالل و به هویت انسانی خود معتقد 
است باید در خود قدرت دفاع به وجود آورد البته بخشی 
از این قدرت، دفاع مادی و سالح و نظامی است اما این 
قدرت، معنوی و وحدت ملی است همکاری و همدلی 
مردم با مسئوالن کشور است تالش مسئوالن کشور 
برای بهروزی مردم اســـت حفظ وحدت مردم اســـت.« 

 ۱۳8۲/۱0/4
همدلـــی و اتحـــاد مـــی توانـــد زمینه ســـاز تجمیع همه 
اســـتعدادهای کشـــور برای رسیدن به اهداف خودش 
باشد، پرداختن مسئوالن به مسائل اختالفی، اهداف 
اصلی و اولویت های اساسی کشور را تحت الشعاع قرار 
می دهد،  از این رو» بایستی روح وحدت و روح اهتمام 
]باشـــد[؛ پرداختن به یکدیگر را بگذارند برای یک وقت 
دیگر؛ امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، 
همه با هم دست به دست هم بدهند، مّتحد باشند، 
در یک جهت کار کنند برای استقالل و عظمت کشور.« 

۱۳۹۷/۳/۲5  

   اختالف کار شیطانی است
همکاری و همدلی بیشتر میان قوا و مردم مسیر پیش 
رو برای رسیدن به مقصد را هموارتر می سازد. همدلی 
و همزبانی برای تمامی مسئولین، مؤلفه ای مهم است 
و از آنجـــا کـــه بـــرادری، احســـاس همگانـــی و همدلی، 
نعمت بزرگ خداســـت، بســـیاری از اختالفات ناشـــی از 
هواهای نفسانی را باید کنار گذاشت. »اختالفات غالبًا 
از هوسهای نفسانی بر می خیزد. اگر کسی بگوید این 
عمـــل مـــن کـــه اختالف انگیز بود تفرقه انگیز بود، برای 
خداســـت ایـــن را بـــاور نکنیـــد، تفرقه بیـــن مؤمنین کار 
خدائی نیســـت، برای هدف خدائی انجام نمی گیرد کار 
شیطانی است ایجاد بغضاء و کینه بین مؤمنین، فضای 
اختالف را به وجود آوردن، این کار شـــیطان اســـت.«  

 ۱۳8۷/4/4  
ع های مســـئولین در دهه شـــصت هم حضرت  در تناز
امام خمینی� متذکر میشـــدند که اختالف ناشـــی 
از هواهای نفســـانی اســـت. » امام� غالبًا در آن 
دوره ی دهـــه ی 60 کـــه خـــب اختالفات زیادی هم بین 
مســـئولین وجود داشـــت، ایشـــان در ســـخنرانی ها، 
تقريبًا همیشه تکرار میکردند که این اختالفات ناشی 
از حّب نْفس و هوای نْفس است؛ واقعًا همین جور 

است. خیلی از این مناقشه ها و از این تنازعها ناشی 
از حّب به نْفس و بی مالحظگی و بی تقوایی و مانند 
اینها است؛ اینها را باید کنار بگذاریم و نبایستی بسیج 
ت ایران را در راه های صالح ــ چه راه های 

ّ
عمومی مل

علمی، چه راه های عملی، چه راه های مقاومتی، چه 
ـ با این  راه هـــای خدمـــات اجتماعـــی؛ در همه ی اینهاـ 
وا 

ُ
َتفَشـــل

َ
تنازعها تخریب کرد که فرمود: َو ال َتناَزُعوا ف

ع کردیـــم، اینها پیش  َو َتذَهـــَب ریُحُکـــم؛ کـــه اگـــر تناز
می آیـــد.«     ۱40۱/۱/۱

   همدلی مسئوالن به معنای تشابه دیدگاه ها نیست 
همدلی به معنای عدم تفاوت دیدگاه و اندیشه افراد 
نســـبت به یکدیگر نیســـت، حتی افراد همدل میتوانند 
سلیقه های متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین، همدلی به 
معنای تشابه، یکنواختی، و عدم تمایز نیست، بلکه در 
همدلی، سلیقه ها و تفکرات گوناگون در کنار همدیگر 
قرار میگیرند و امکان عملکرد بهتری را به ایشان میدهد 
و تمایزات، عامل ایجاد ستیز و مخاصمه نمیشود بلکه 
تمایزات با همدلی مکمل یکدیگر میشود، »اگر خدای 
متعال این توفیق را بدهد که مسئوالن نظام بتوانند 
با یکدیگر همدالنه ســـلوک کنند که ســـلوک همدالنه 
لزومًا به معنای همفکرانه نیست؛ گاهی ممکن است 
ســـلیقه ها متفـــاوت هـــم باشـــد امـــا بنای بر ســـتیزه و 
مخاصمه دشـــمنی نباشدبســـیاری از مشکالت برطرف 

خواهد شد.«    ۱۳۷۹/4/۱۹ 
برای اینکه کشور به رشد و پیشرفت برسد باید تمامی 
توان کشـــور همدالنه در راســـتای رســـیدن به هدف ها 
قرار گیرد و مســـئوالن دســـتگاه های مختلف  از یکدیگر 
حمایـــت کننـــد. »احتیـــاج داریم به هم افزایی و همدلی 
روزافـــزون مســـئوالن کشـــور؛ باید به هـــم کمک کنند. 
کســـانی هســـتند که در خطوط مقّدم حرکت میکنند؛ 
دیگران باید به آنها کمک کنند، از آنها پشـــتیبانی کنند 
ح و دیگران در بخشهای 

ّ
و قوای سه گانه، نیروهای مسل

مختلف بایستی به همدیگر کمک کنند، همدلی با هم 
ت هم با مسئوالن کشور به معنای 

ّ
داشته باشند و مل

واقعی کلمه همدلی داشته باشد، از آنها حمایت کند 
و کمک کند.«     ۱40۱/۱/۱

مردم هم باید در کنار مسئوالن باشند، درواقع همگان 
با تمامی تفاوت های ســـلیقه و اختالف نظرها، وظیفه 
حمایت از مسئوالن را بر عهده دارند، » دولتها در نظام 
اســـالمی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حّتی از 
سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی 
ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند؛ 
ی 

ّ
این حرِف حقیقی و لّب معنای انسجام اجتماعی و مل

در کشـــور اســـالمی ما اســـت. «    ۱۳۹4/۱/۱ با این نگاه 
بـــا وجـــود تمامـــی اختالف نظرهـــا که به صورت طبیعی 
درهر جامعه ای وجود دارد، بایستی در راه رسیدن به 
پیشرفت و تحقق اهداف انقالب همه دست در دست 

یکدیگر داده و به پیش برویم.

پیشرفت، راز قدرت  همدلی؛ رمز 
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موضوع قناعت را جّدی بگیرید. منظورم از قناعت این نیســـت 
که دســـت به نعمتهای الهی نزنیـــد و از آنها بهره مند نشـــوید. 
مقصود این اســـت که حـــّد و اندازه نگـــه دارید؛ زیـــاده روی و 
اســـراف نکنید؛ نعمتهای الهی را ضایع ننمایید؛ که متأســـفانه 
بســـیاری میکنند. در جمهوری اســـالمی، کســـانی هستند که 
دستشـــان به نعمتهای الهی نمیرســـد. نه به خاطر این که کم 
داریم. به خاطر این که بســـیاری به خودشـــان حق میدهند که 
نعمتهای الهـــی را بی حســـاب و کتاب مصرف کننـــد؛ بی اندازه 
مصرف کنند؛ هیـــچ مالحظه ای نکنند؛ هیچ حـــدی نگه ندارند 
و حّتی نعمتهای الهی را ضایع کنند. چقدر نان ضایع میشـــود! 
چقدر غذای طبخ شـــده ضایع میشـــود! چقـــدر میوه مصرف 
نشده ضایع میشـــود و از خانه ها بیرون ریخته میشود! چقدر 
لبـــاس زیادتر از انـــدازه الزم خریـــداری میشـــود و در خانه ها و 
صندوقهـــا میماند، برای این که یک بار در مراســـمی پوشـــیده 

شود! اینها اسراف است.    ۱۳۷۲/۱/4 

نعمت های الهی را با اسراف ضایع نکنیم

خطبه های انقالب  

هر حادثه ی نیکو که به شما می رسد
 از خداست 

به رسم آیه ها  

تقوا یعنی همین کـــه مواظب رفتار خودتان باشـــید که خالف 
امر و نهی خـــدا رفتار نکنیـــد. این، معنای تقواســـت. یک وقت 
ممکن اســـت سِر رشته از دســـت انسان خارج شـــود و گناهی 
هم از او ســـر بزند. مهم این است که شـــما مراقب باشید و بنا 
داشته باشـــید که گناه نکنید. این، آن روحیه ی تقواست. ایْن 
روحیه ی هشیاری است، که وقتی شـــما هشیار خودت بودی، 
هشیار دشـــمنت هم هســـتی. وقتی مواظب شـــیطاِن درون 
خودت بودی، مراقب شـــیطان بیرونی هم خواهی بود. وقتی 
شـــیطان درون ما نتواند به ما آسیب برســـاند، شیطاِن بیرون 
هم به آسانی نخواهد توانســـت ما را محکوم کند و ضربه وارد 

سازد.    ۱۳6۹/۱/۱0 

تقوا روحیه هوشیاری 
در مقابل شیطان است

درس اخالق  

حقیقت شکر این اســـت که انســـان نعمت را از خدا بداند. نه 
این که به زبان بگویـــد؛ با همه ی وجـــود باور کند کـــه آنچه از 
نعمت در اختیار اوســـت، از سوی خداســـت. این طور نباشد 
که خیال کند، اوســـت که این نعمت را برای خود فراهم کرده 
اســـت. این، جلب غضـــب و حرمـــان از نعمت الهـــی را فراهم 
خواهد کرد کـــه »انما اوتیته علی علم«. اگـــر بگویم که خودم 
این دانایی ها و این تمّکن ها را به دســـت آورده ام، غلط است. 
قـــرآن این طـــور می فرماید که »مـــا اصابک من حســـنة فمن 
«؛ )۱( هر حادثه ی نیکو که به شـــما می رســـد، از خداســـت. 

ّ
الَل

«؛ )۲( هر نعمتی که دارید، از سوی 
ّ
»ما بکم من نعمة فمن الَل

خداســـت. در دعا هم به ما یاد داده اند که بـــه خدای متعال 
عرض کنیم: »ما بنا من نعمة فمنک وحدک الشریک لک ال اله 
 انت«؛ هر نعمتی که ما در اختیار داریم، از توســـت. حّداکثر 

ّ
اال

این اســـت که ما بتوانیم خود را قابل نعمـــت و حافظ نعمت 
خدا کنیم.    ۱۳۷6/۳/۷

۱- نســـاء: ۷۹     |     ۲- نحل: 5۳

و دل و جان شماست... و اگر ملتی یا فردى داراى 
تقــوا بــود، تمام خیرات دنیــا و آخرت براى او جلب 

خواهد شد.«    6۹/۱/۱0 

   فرصت توبه از گناهان و حرف زدن با خدا
ــه در  ــتغفار و توب ــئله ی اس ــا، مس ــر فرصته از دیگ
مــاه رمضــان اســت، مــاه رمضــان »مــاه خــدا و 
ع و اســتغفار و اســتغاثه اســت.«  مــاه توبــه و تضــّر
   ۷5/۱/۲8 »در دعــای وداع مــاه مبــارک رمضــان، 
امــام ســجاد بــه پــروردگار عالــم عــرض میکنــد: ... 
ایــن بــاب را بــاز کــردی بــه روی مــا کــه بــه ســوی عفــو 
ــره  ــو به ــت ت ــو و رحم ــت عف ــتابیم، از نعم ــو بش ت
ببریــم.«    88/6/۲۹ فرصــت دیگــر مــاه رمضــان، 
دعــا و توســل اســت، »یکــی از وظایــف مــا در مــاه 
رمضــان، دعــا کــردن اســت. دعــا انســان را بــه خــدا 
نزدیــک میکنــد؛ معــارف را در دل انســان مانــدگار و 
ــر میکنــد؛ ایمــان را قــوی میکنــد.«    ۷۷/۱0/4 

ّ
مؤث

و دربــاره ی چگونگــی دعــا کــردن »بهتريــن کلمــات 
و بهتريــن خواســته ها در همیــن دعاهــا و شــبهای 
مــاه رمضــان و شــبهای احیــاء و دعــای ابی حمــزه 
و دعاهــای شــبهای قــدر اســت. اگــر کســی معانــی 
ایــن دعاهــا را نمیدانــد، بــا زبــان خودتــان دعــا 
ــا و  ــن م ــد. بی ــرف بزنی ــدا ح ــا خ ــان ب ــد؛ خودت کنی
خــدا حجابــی وجــود نــدارد؛ خــدای متعــال بــه 
مــا نزدیــک اســت.«    8۷/6/۲۹ بنابرایــن »روزهــا 
ــر  ــه س ــا ب ــر و دع ــا ذک ــب ها را ب ــا روزه داری و ش را ب

ببریــد.«    6۹/۱/۱0 

   فرصت استثنایی شبهای قدر
شــبهای قــدر نیــز کــه مختــص مــاه رمضــان اســت، 
از دیگــر فرصتهاســت، »در ایــن ســی روز یــا بیســت 
و نــه روز، خــدا لیلة القــدر را قــرار داده و لیلة القــدر 
بــراى  یــك فرصــت اســتثنایی در طــول ســال 
انســان اســت. کــه اگــر انســان توانســته باشــد آن 
شــب را درك بکنــد، خیــر زیــادى گیــرش آمــده. «    
66/۳/۷ و توجــه بــه ایــن مســئله بایــد داشــت کــه 
»شــب قــدر، فرصتــی بــرای مغفــرت و عذرخواهــی 
 روزی خواهــد آمــد کــه... بــه مجرمیــن 

ّ
اســت... واال

اجــازه نمیدهنــد کــه زبــان بــه عذرخواهــی بــاز 
کننــد.«    ۷6/۱0/۲6 و از همیــن رهگــذر اســت کــه 
ــن روزه دار در  ــان مؤم ــر انس ــدر تقدی ــب ق »در ش
دوران ســال برای او از ســوی کاتبان الهی نوشــته 
میشــود. انســان وارد یــک ســال نــو، مرحلــه ی نــو 
و در واقــع یــک حیــات نــو و والدت نــو میشــود.« 

88/6/۲۹   

    فرصتی برای بهبود روابط اجتماعی
عــالوه ی بــر فرصتهایــی کــه در زندگــی فــردی بــرای 
ــه ی  ــت، در زمین ــا اس ــان مهی ــاه رمض ــردم در م م
اجتماعــی »مــاه رمضــان فرصــت کمــک بــه فقــرا 
»مــاه احســان اســت.«      ۹8/۲/۱0 اســت.«  
۱400/۱/۲5 »مــاه صلــه ی رحــم، صــدق و بــّر بــا 
بــرادران دینــی،«    ۷0/۱/۱6 اســت. در مــاه رمضــان 
ــت و صفــا...  ــم از ایــن فضــاى معنوّی »ســعی کنی
بــراى ارتباطــات صحیــح و معنــوى میــان خودمان 

و دیگــران اســتفاده کنیــم و تصمیم هــاى درســت 
بگیریــم، اقدامهــاى درســت بکنیــم؛ خوشــبینی را، 
اعتمــاد را، ایجــاد محّبــت را، خیرخواهــی نســبت 
بــه یکدیگــر را در ارتباطــات خودمــان دخالــت 
بدهیــم، و ایــن بهــره را از مــاه رمضــان ببریــم کــه در 
روابــط اجتماعــی و روابــط انســانی یــک تلطیفــی 

به وجــود بیاوریــم.«    ۹۳/4/۱۱ 

   تطبیق قواعد زندگی با هدایت قرآن
مــاه  فــرد  بــه  منحصــر  ویژگی هــای  دیگــر  از 
رمضــان ایــن اســت کــه »مــاه مبــارک رمضــان 
ــات  ــرآن و جلس ــزول ق ــاه ن ــرآن و م ــالوت ق ــاه ت م
قرآنــی اســت.«    86/6/۲۲ درواقــع »این کــه 
میگوینــد مــاه رمضــان، مــاه ضیافــت الهــی اســت 
و ســفره ی ضیافــت الهــی پهــن اســت، محتویــات 
ایــن ســفره چــه چیزهایــی اســت؟ محتویــات 
ــتفاده  ــد از آن اس ــما بای ــن و ش ــه م ــفره ک ــن س ای
کنیــم، یکــی اش روزه اســت؛ یکــی اش فضیلــت 
ــی  ــه »یک ــن زمین ــت.«    84/۷/۱۷ در ای ــرآن اس ق
از کارهایــی کــه خیلــی مهــم اســت، عبــارت اســت 
از اینکــه مــا دوره هــای قــرآن را، جلســات قــرآن را 
زیــاد کنیــم.«    ۹8/۲/۱6 البتــه بایــد توجــه داشــت 
ــا صــدای خــوش تــالوت  »این کــه حتــی قــرآن را ب
ــّذت  ــنویم و از آن ل ــوش را بش ــالوت خ ــا ت ــم ی کنی
ببریــم کافــی اســت؟ نــه. چیــز دیگــری الزم دارد. آن 
ــر در قــرآن اســت. بایــد در قــرآن  چیســت؟ آن تدّب
تدّبــر کــرد.«    ۷۳/۱0/۱4 و در اثــر تدبــر »میتــوان 
در ایــن مــاه از هدایــت قرآنــی بهــره بــرد.«     
۱400/۱/۲5 و » اگــر آحــاد بشــر قواعــد زندگــی را 
ــرت  ــا و آخ ــعادت دنی ــد، س ــق بکنن ــرآن تطبی ــا ق ب

نصیــب آنهــا خواهــد شــد.«    ۹۹/۲/6

   قدر ماه رمضانی که در آن هستیم را بدانیم
از طرفــی دیگــر، مــاه رمضــان بــرای جامعــه ی 
ــه ی  ــه »جامع ــرا ک ــف دارد، چ ــت مضاع ــا اهمی م
اســالمی و انقالبــی مــا اگرچنانچــه از ذکــر الهــی و 
ع  یــاد الهــی و خشــوع در مقابــل پــروردگار و تضــّر
در مقابــل پــروردگار غافــل بشــود، مطمئّنــًا ضربــه 
ــًا  خواهــد خــورد، ســیلی خواهــد خــورد؛ مطمئّن

ــد.«    ۹6/۳/۲۲ ــد ش ــاکام خواه ن
در کالم آخــر بایــد گفــت »مــاه رمضــان یــک فرصــت 
ــان را  ــه خودم ــرای این ک ــت، ب ــم اس ــیار مغتن بس
ــم،  ــک کنی ــال نزدی ــه کم ــم، ب ــک کنی ــدا نزدی ــه خ ب
از مفاســد دور کنیــم، از گناهــان پــاک کنیــم.« 
   ۷6/۱0/۱۲ ایــن فرصــت در محاســبه ی طــول 
ــم  ــخصی فراه ــداد مش ــه تع ــان، ب ــر انس ــر ه عم
ــه االن در  ــی را ک ــاه رمضان ــن م ــدر ای ــود، »ق میش
آن هســتیم، بدانیــم. هــزاران هــزار مــاه رمضــان 
در طــول تاريــخ آمــده و رفتــه؛ هــزاران هــزار مــاه 
رمضــان خواهــد آمــد کــه مــن و شــما در آن مــاه 
رمضــان نیســتیم... توفیــق بــه مــا داده شــده کــه 
حــاال بیســت مــاه، ســی مــاه، پنجــاه مــاه، شــصت 
مــاه رمضــان را از دوره ی تکلیــف تــا آخــر عمرمــان 
رمضان هــای  مــاه  مجموعــه ی  ایــن  بیــن  در 
تاريــخ ]حضــور[ داشــته باشــیم؛ خــب، همینهــا را 

قــدر بدانیــم.«    ۹5/۳/۲5 

ادامه از  صفحه 1

سخن هفتـه



مـــن البته در آن روز، روز رأی گیری کرمان بودم 
از طرف امام یک مأموریتی به من محول شده 
بود که بروم بلوچستان. روز رأی گیری بود، در 
فـــرودگاه بچه هـــای حزب الهـــی و داغ کرمان 
آمدند، صندوق را آوردند چند تا صندوق بود، 
هر کدام می خواستند که بیاورند من تویش 
رأی بیاندازم. خیلی لحظه ی شیرینی بود برای 
من، آن لحظه ای که این رأی را من می انداختم 
توی صندوق و می دیدم آن شور و هیجانی را 
که مردم کرمان از خودشان نشان می دادند 
در رأی دادن. بعد هم نشان داده شد که خب 
نودونه درصد آراء به جمهوری اســـالمی آری 

بود.     ۱۳64/۱/۱0 

خاطره شیرین
 روز ۱۲ فروردین ۵۸
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه ی 
اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه های اقتصاد دانش بنیان 
را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد 
کشـــور خواهد داشت: هزینه ها را کاهش میدهد؛ یعنی 
اقتصـــاد دانش بنیان موجب کاهـــش هزینه های تولید 
میشـــود؛ بهـــره وری را افزایـــش میدهد که امـــروز یکی از 
مشـــکالت ما کاهش بهره وری اســـت؛ کیفّیت محصول 
را افزایـــش میدهـــد، بهبود میبخشـــد و محصـــوالت را 
رقابت پذیر میکند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما میتوانیم 
از ایـــن محصـــوالت به عنـــوان محصـــوالت رقابت پذیر 
اســـتفاده کنیم، در داخل کشـــور هم همین جور؛ یعنی 
در داخـــل کشـــور هم، ولو ما در مـــورد واردات هم خیلی 
تعرفه نگذاریم و واردات ســـرازير بشود، وقتی محصول 
داخلی کیفّیت بهتری داشـــت، قیمت ارزان تری داشـــت، 
مـــردم طبعًا به آن اقبال میکنند؛ یک چنین خصوصّیاتی 

در تولید دانش بنیان وجود دارد.   ۱40۱/۱/۱ 

مطلب کوتاهی به مناسبت نزدیکی دوازدهم فروردین - روز جمهوری اسالمی - است که دنیا حکومتی 
به این نام و با این خصوصیات را مشـــاهده کرد.جمهوری اســـالمی، از لحاظ معنای تحت اللفظی، بر دو 
پایه اســـتوار اســـت: یکی جمهور مردم؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشـــور. اینها هســـتند که امر اداره ی 
کشـــور و تشـــکیالت دولتی و مدیریت کشـــور را تعیین میکنند. و دیگری اسالمی؛ یعنی این حرکت مردم، 
بر پایه ی تفکر اســـالم و شـــریعت اســـالمی است.مردم اســـالم را میخواهند. این از روز اول گفته شد و در 
طـــول ســـالهای متمادی نیز تجربـــه گردید. امروز هم واضحترين حقیقت در نظام ما این اســـت که آحاد 
و توده ی مردم، از نظام حاکم بر کشـــور میخواهند که مســـلمان باشـــد و مســـلمانی عمل کند و اسالم را 
در جامعه تحقق ببخشـــد. این حکومت و این نظام، با این نام در دنیا اعالم شـــد و تشـــکیل گردید؛ مردم 
هم رأی دادند. رأی را هم در حقیقت مردم به اســـالم دادند و نام جمهوری اســـالمی را حاکی از اســـالم 

دانســـتند؛ لذا آرایشـــان را به نام جمهوری اسالمی در صندوق ریختند.    ۱۳6۹/۱/۱0   
  ۱۲ فروردین، روز جمهوری اســـالمی ایران گرامی باد 

اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش 
هزینه های تولید می شود

مردم ایران به دلیل تعلق به اسالم به جمهوری اسالمی رای دادند

با افتخار ایرانی  

مناسبت  

ســـؤال: برای تبدیل طـــال به طالی دیگر، چگونه 
عمل کنیم تا احیانا گرفتار ربا نشویم؟

جـــواب: اگر در ضمن دو معاملۀ جداگانه انجام 
گیرد، اشـــکالی پیش نمی آید؛ به این صورت که 
ابتدا یک طال فروخته شده و سپس طالی دیگر 

خریداری گردد.

حکم معاوضه طال با طالی دیگر

احکام  

کالم امام  

جهاد تبیین  

خانواده ایرانی  

در حدیثی است که پیغمبراکرم درباره ماه رمضان 
ِة الل . ضیافت های 

َ
فرمودند: ُدعیُتم ِالـــی ضیاف

خـــدا با ضیافت های مردم این اســـت فرقش که 
وقتی شـــما را یک اشخاصی دعوت بکنند به یک 
مهمانی، به حســـب فراخـــور حال، یک چیزهایی 
برای خوردنی و این چیزهاســـت. ضیافت خدا در 
ماه رمضان یک شـــعبه اش روزه اســـت و یک امر 
مهمش که مائدۀ غیبی و آســـمانی اســـت قرآن 
اســـت. شما دعوت شـــده اید به مهمانی خدا و 
مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه 
روزه بگیریـــد. این راههایی که به دنیا باز اســـت و 
شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید 
بـــرای لیلة القدر... مهمانـــی خدا، مهمانی ای که 
در آنجا ســـفره ای که پهن کرده است قرآن مجید 
است و محلی که در آنجا ضیافت می کند مهمش 

»لیلة القدر« است.    ۱۳5۹/4/۲۱ 

شما مردها هر فضیلتی را که میتوانید در میدان 
مجاهـــدات عمومـــی و بزرگ به دســـت بیاورید، 
نصفش مال این خانمی است که با شما شریک 
زندگـــی اســـت، با شـــما دارد زندگـــی میکند. اگر 
همســـر یک کســـی که وارد میدان اســـت - وارد 
میـــدان مجاهـــدت و کار و تالش - بـــا او همراه 
نباشد - یا نق بزند یا مزاحمت کند یا زندگی با او 
را سخت بداند، همراهی نکند با او - او نمیتواند 
کار بکنـــد. اگر خوب میتوانید کار کنید، ناشـــی از 
برکاِت وجود این همســـر خوب و مهربان است. 
ایـــن را خوِد همســـران، اول تشـــخیص بدهند. 
خود شـــما قـــدر بدانید همســـرِى مـــردی را که 
زحمت میکشـــد و نصف اجرش مال شماست.  

 ۱۳۹۱/6/۲8  

وسیله ی اغوای توده های مردم، اغوای خواص 
اســـت. امروز یکی از کارهای مهم، اغوای خواّص 
جامعه است، ]یعنی[ کسانی که عنوانی دارند و 
امکانی دارند و احیانًا سوادی دارند و مانند اینها. 
چون وقتی خواص اغوا شدند، اگر به این خواّص 
اغواشـــده فرصـــت داده بشـــود و امـــکان داده 
بشـــود، راحت توده ی مردم را اغوا خواهند کرد. 
یکی از سنگین ترين جنگهای نرم تاريخ کشور ما 
امروز در همین زمینه در جریان است. دارند دائم با 
مزدورپروری، با حرام خوارسازی، با لطایف الحیل 
افرادی را حرام خوار میکنند؛ وقتی حرام خوار شد، 
ل، دیگر خیلی مشکل میشود او 

ّ
مثل حیوان جال

را از حرام خـــواری دور کرد. و مزدورپروری میکنند؛ 
بعضی ها را با تهدید، بعضی ها را با تطمیع و انواع 
و اقســـام این چیزها. االن یک جنگ نرم ســـختی 

وجود دارد.    ۱400/۱۲/۱۹ 

رمضان، ماه روزه و 
قرآن و آماده شدن 

برای لیله القدر است 

نیمی از اجر و فضیلت مردان مجاهد 
برای همسرانشان است 

اغوای خواّص نشانگر جنگ نرم 
سنگین دشمن است
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