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   والدت حضرت علی بن موسی الرضا � تبریک و تهنیت باد

شهادت، نعمت و هدیه ی خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمیدهند... 
جوان ها! برادرها! شـــهادت، مرگ تاجرانه و مرگ آدم های زرنگ اســـت. این هدیه را خدا به چه کســـی میدهد؟ خدا این هدیه را ارزان نمیدهد؛ به 

کسانی میدهد که در راه او مجاهدت کنند.        ۱۳۸۴/۰۲/۱۲

مزار:  جاوید االثر-  محل یادبود واقع در گلزار شهدای شیراز

شهادت هدیه ی خداست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم سردار حاج عبداهلل اسکندری

شهید هفته  

محل شهادت:  سوریه  تاریخ شهادت: :  سوم خرداد 1394

چندســال از پایــان دفــاع مقــدس می گذشــت کــه  سخـــن
آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری پسمانده های هفتـــــه

گروهــک تروریســتی و مــزدور منافقیــن، نمایــش 
جدیدی را برای اعمال فشار و به زانو درآوردن مردم 
ایــران کلیــد زدند. همان  قدرت های فاســد و ســلطه طلبی که در 
هشــت ســال جنــگ تحمیلی بــا حمایت از رژیم صدام نتوانســته 
بودند ملت ایران و نظام برآمده از انقالب اسالمی را نابود کنند، 
حاال دوباره به میدان آمده بودند تا این بار با یک نقشــه ی دیگر 
و در قالــب »تحریــم« و فشــار اقتصادی، تکلیف ایــران و ایرانی را 
یک ســره کننــد و در ایــن میــان، هســته ای بهانــه بــود. البتــه از 
نخســتین ماه  هــای پــس از پیــروزی انقالب اســالمی، سیاســت 
تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران اسالمی دنبال شده بود، اما 
این بــار بازی پیچیده تری شــروع شــد که تا امــروز هم ادامه دارد. 
قدرت های زیاده خواه ابزاِر تحریم و فشــار اقتصادی را با جدیت 
دنبــال کرده انــد و هدفشــان هــم فروپاشــی نظــام جمهــوری 
اســالمی و جامعــه ی ایرانــی بــوده اســت: »ما جنــگ اقتصادی 
داشــتیم. کســی که نقطه ی مقابل ما قرار داشت، عمدتًا دولت 
آمریکا بود و بعضی از همراهانش در اروپا و در نقاط دیگر؛ رسمًا 
اینهــا با جمهوری اســالمی جنگ شــروع کردنــد، اعالن جنگ هم 
کردند که البّته از ســال ۹۷ این معارضه و مبارزه از طرف دشــمن 
شدیدتر شد. هدف آنها از این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران بود؛ 
قصدشان این بود. البّته حاال فروپاشی اقتصاد یک مقّدمه بود 
بــرای اینکــه با نابــود کردن اقتصاد ایران، مردم را در مقابل نظام 
جمهــوری اســالمی قــرار بدهنــد و مقاصد سیاســی خباثت آمیز 

خودشان را از این طریق عملی کنند؛ هدف دشمن این بود.«
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ 

امــا ایــن  همــه ی توطئه ی دشــمن نبــوده و نیســت. در تمام این 
ســال ها که تحریم های اقتصادِی غیرانســانی و به قول خودشان 
»فلج کننــده« را علیــه این مردم اعمــال کرده اند، هم زمان تالش 
کرده انــد تــا با کمک امپراتوری رســانه ای خود و بــا تحریِف حقایق 
کشــور و یــا وارونه نمایــی، دســتاوردهای انقــالب مــردم ایــران و 
کارآمــدِی نظــام اســالمی را زیــر ســؤال ببرنــد و امیــد مــردم را به 
آینــده از بیــن ببرنــد: »اوضاع را بد جلوه میدهند، با صدها زبان، با 
صدها وســیله. اگر نقطه ی قّوتی در کشــور باشــد که مطلقًا انکار 
میکننــد؛ یــا به ســکوت برگزار میکننــد یا انکار میکننــد... نقطه ی 
ضعفــی اگــر وجــود داشــته باشــد، آن را ده برابــر میکننــد، گاهی 

صدبرابــر میکننــد کــه ایــن نقطــه ی ضعف 

درس اخالق    |   3   به رسم آیه ها    |   3  

حّجاج خود را برای بهره مندی 
معنوی آماده کنند 

دعا، وسیله ای در کنار ابزارهای مادی است  ج می کند  خواندن آیات الهی ما را از غفلت خار

نگاهی به نگاهی به 66 تدبیر امام رضا  تدبیر امام رضا �� برای شکســت دســتگاه طاغوتی مأمون برای شکســت دســتگاه طاغوتی مأمون

خورشید امامتخورشید امامت

غلبه بر توطئه  »ُبن بست نمایی«

وظایف مهم جوانان انقالبی و مسئوالن کشور 
در میدان جنگ اقتصادی و تبلیغاتی
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

نگاهی به 6 تدبیر امام رضا � برای شکست دستگاه طاغوتی مأمون

یادداشت هفته

خورشید امامت

ُپرکردن فضای مدینه از کراهت  ۱  
و نارضایتی خود

هنگامی کـــه امـــام را از مدینـــه بـــه خراســـان دعـــوت 
کردنـــد آن حضـــرت فضـــای مدینـــه را از کراهـــت و 
همه کـــس  به طوری کـــه  پرکـــرد،  خـــود  نارضائـــی 
در پیرامـــون امـــام یقیـــن کردنـــد کـــه مأمـــون بـــا 
ــد.  ــود دور می کنـ ــن خـ ــرت را از وطـ ــوء حضـ نیـــت سـ
امـــام بدبینـــی خـــود بـــه مأمـــون را بـــا هـــر زبـــان 
ممکـــن بـــه همـــه ی گوش هـــا رســـاند. در وداع بـــا 
حـــرم پیغمبـــر، در وداع بـــا خانـــواده اش هنـــگام 
ــرای وداع  ــه بـ ــه کـ ــواف کعبـ ــه، در طـ ــروج از مدینـ خـ
ــا و  ــان دعـ ــا زبـ ــار، بـ ــار و رفتـ ــا گفتـ ــی داد، بـ ــام مـ انجـ
ــفر،  ــن سـ ــه ایـ ــرد کـ ــت کـ ــه ثابـ ــر همـ ــک، بـ ــان اشـ زبـ
ســـفر مـــرگ اوســـت. همـــه کســـانی کـــه بایـــد طبـــق 
انتظـــار مأمـــون نســـبت بـــه او خوش بیـــن و نســـبت 
بـــه امـــام بـــه خاطـــر پذیـــرش پیشـــنهاد او بدبیـــن 
می شـــدند در اولیـــن لحظـــات ایـــن ســـفر دل شـــان 
از کینـــه مأمـــون کـــه امـــام عزیزشـــان را این طـــور 
قتلـــگاه  بـــه  و  می کـــرد  جـــدا  آنـــان  از  ظالمانـــه 

می بـــرد لبریـــز شـــد.  ۱۳۶۳/۰۵/۱۸

بـــرای  فرصت هـــا  از  اســـتفاده  ارتباط گسترده با مردم۲

مـــردم  از  جـــدا  را  امـــام  مأمـــون  درحالی کـــه 
می پســـندید و ایـــن جدائـــی را در نهایـــت وســـیله ای 
بـــرای قطـــع رابطـــه ی معنـــوی و عاطفـــی میـــان امـــام 
ــود را  ــی خـ ــر فرصتـ ــام در هـ ــردم می خواســـت، امـ و مـ
در معـــرض ارتبـــاط بـــا مـــردم قـــرار مـــی داد، بـــا این کـــه 
ــا  ــه تـ ــام از مدینـ ــت امـ ــیر حرکـ ــه مسـ ــون آگاهانـ مأمـ
مـــرو را بـــه طـــرزی انتخـــاب کـــرده بـــود کـــه شـــهرهای 
ـــم در  ـــه و ق ـــد کوف ـــت مانن ـــل بی ـــت اه ـــه محب ـــروف ب مع
ســـر راه قـــرار نگیرنـــد. امـــام در همـــان مســـیر تعییـــن 
شـــده، از هـــر فرصتـــی بـــرای ایجـــاد رابطـــه ی جدیـــدی 
میـــان خـــود و مـــردم اســـتفاده کـــرد. در اهـــواز آیـــات 
امامـــت را نشـــان داد، در بصـــره خـــود را در معـــرض 
محبـــت دل هائـــی کـــه بـــا او نامهربـــان بودنـــد قـــرار داد، 
ـــه  ـــرای همیش ـــلةالذهب را ب ـــث سلس ـــابور حدی در نیش
بـــه یـــادگار گذاشـــت و عـــالوه بـــر آن نشـــانه های 
در  و  ســـاخت  آشـــکار  نیـــز  دیگـــری  معجزه آســـای 
جابه جـــای ایـــن ســـفر طوالنـــی فرصـــت ارشـــاد مـــردم 

را مغتنـــم شـــمرد، در مـــرو کـــه ســـر منـــزل اصلـــی و 
اقامـــت گاه خالفـــت بـــود هـــم هـــرگاه فرصتـــی دســـت 
داد حصارهـــای دســـتگاه حکومـــت را بـــرای حضـــور در 

انبـــوه جمعیـــت مـــردم شـــکافت.    ۱۳۶۳/۰۵/۱۸

تـــا  والیت عهـــدی  نپذیرفتـــن  هنگام تهدید به قتل۳

هنگامی که در مرو پیشــنهاد والیت عهــدی آن حضرت 
مطرح شــد، حضــرت به شــدت اســتنکاف کردنــد و تا 
وقتــی مأمــون صریحــًا آن حضــرت را تهدیــد بــه قتل 
نکــرد آن را نپذیرفتنــد. ایــن مطلب همه جــا پیچید که 
علی بن موســی الرضا ولیعهدی و پیش از آن خالفت را 
که مأمون به او با اصرار پیشــنهاد کرده بــود نپذیرفته 
اســت. دســت اندرکاران امــور کــه بــه ظرافــت تدبیــر 
مأمــون واقــف نبودنــد ناشــیانه عــدم قبول امــام را 
همه جا منتشــر کردند، حتی فضل بن سهل در جمعی 
از کارگــزاران و مأمــوران حکومــت گفــت مــن هرگــز 
خالفت را چنین خوار ندیــده ام، امیرالمؤمنین آن را به 
علی بن موســی الرضا تقدیم می کند و علی بن موســی 

دست رد به سینه ی او می زند.  ۱۳۶۳/۰۵/۱۸

شـــرطی که نقشـــه ی مأمون را  نقش برآب کرد۴

 علی بن موســـی الرضا فقـــط بدیـــن شـــرط ولیعهـــدی 
حکومـــت  شـــئون  از  هیچ یـــک  در  کـــه  پذیرفـــت  را 
دخالـــت نکنـــد و بـــه جنـــگ و صلـــح و عـــزل و نصـــب و 
ـــا  ـــرد فع ـــر می ک ـــه فک ـــون ک ـــردازد و مأم ـــور نپ ـــر ام تدبی
ـــا  ـــت و بعده ـــل اس ـــل تحم ـــرط قاب ـــن ش ـــروع کار ای در ش
بـــه تدریـــج می تـــوان امـــام را بـــه صحنـــه فعالیت هـــای 
ــول  ــرت قبـ ــرط را از آن حضـ ــن شـ ــانید، ایـ ــی کشـ خالفتـ
ایـــن شـــرط،  بـــا تحقـــق  کـــه  کـــرد. روشـــن اســـت 
ــترین  ــد و بیشـ ــرآب می شـ ــش بـ ــون نقـ ــه ی مأمـ نقشـ
هدف هـــای او نابـــرآورده می گشـــت.  ۱۳۶۳/۰۵/۱۸ 

امامـــت  داعیـــه ی  گســـترش  شیعی در سطح جهان اسالم۵

ــی  ــرا بسـ ــن ماجـ ــام از ایـ ــی امـ ــرداری اصلـ ــا بهره بـ امـ
ــدی،  ــول ولیعهـ ــا قبـ ــام بـ ــت: امـ ــر اسـ ــا مهم تـ از اینهـ
دســـت بـــه حرکتـــی می زنـــد کـــه در تاریـــخ زندگـــی 

ائمـــه پـــس از پایـــان خالفـــت اهـــل بیـــت در ســـال 
چهلـــم هجـــری تـــا آن روز و تـــا آخـــر دوران خالفـــت 
بی نظیـــر بـــوده اســـت و آن برمـــال کـــردن داعیـــه ی 
امامـــت شـــیعی در ســـطح عظیـــم اســـالم و دریـــدن 
ـــوش  ـــه گ ـــیع ب ـــام تش ـــاندن پی ـــه و رس ـــظ تقی ـــرده غلی پ
همـــه مسلمان هاســـت. تریبـــون عظیـــم خالفـــت در 
ــخنانی را  ــام در آن سـ ــت و امـ ــرار گرفـ ــام قـ ــار امـ اختیـ
کـــه در طـــول یکصـــد و پنجـــاه ســـال جـــز در خفـــا و بـــا 
ـــده  ـــه نش ـــک گفت ـــاران نزدی ـــن و ی ـــه خصیصی ـــه و ب تقی
ــتفاده از  ــا اسـ ــرد و بـ ــاد کـ ــد فریـ ــدای بلنـ ــه صـ ــود بـ بـ
امکانـــات معمولـــی آن زمـــان کـــه جـــز در اختیـــار 
خلفـــا و نزدیـــکان درجـــه یـــک آن هـــا قـــرار نمی گرفـــت 

آن را بـــه گـــوش همـــه رســـاند.     ۱۳۶۳/۰۵/۱۸

حمایت از سرُجنبانان و مبارزیِن  تشیع ۶

نـه تنهـا سـرجنبانان تشـیع از سـوی امـام بـه سـکوت 
و سـازش تشـویق نشـدند بلکـه قرائـن حاکـی از آن 
اسـت کـه وضـع جدیـد امـام موجـب دل گرمـی آنـان 
شـد و شـورش گرانی کـه بیشـترین دوران هـای عمـر 
آبادی هـای  و  صعب العبـور  کوه هـای  در  را  خـود 
می گذراندنـد  دشـواری  و  سـختی  بـا  و  دوردسـت 
مـورد  حتـی  علی بن موسـی الرضا  امـام  حمایـت  بـا 
شـهرهای  در  حکومـت  کارگـزاران  تجلیـل  و  احتـرام 

مختلـف نیـز قـرار گرفتنـد.
ـــان  ـــته معارض ـــور او نتوانس ـــا حض ـــا ب ـــه تنه ـــون ن مأم
شـــیعی خـــود را بـــه خـــود خوشـــبین و دســـت و 
زبـــان تنـــد آنـــان را از خـــود و خالفـــت خـــود منصـــرف 
ســـازد بلکـــه حتـــی علی بن موســـی مایـــه ی امـــان و 
اطمینـــان و تقویـــت روحیـــه آنـــان نیـــز شـــده اســـت، 
در مدینـــه و مکـــه و دیگـــر اقطـــار مهـــم اســـالمی 
ــرص  ــت حـ ــه تهمـ ــی بـ ــام علی بن موسـ ــط نـ ــه فقـ نـ
رونـــق  از  منصـــب  و  مقـــام  بـــه  عشـــق  و  بدنیـــا 
نیفتـــاده بلکـــه حشـــمت ظاهـــری بـــر عـــزت معنـــوی 
او افـــزوده شـــده و زبـــان ســـتایش گران پـــس از 
ده هـــا ســـال بـــه فضـــل و رتبـــه معنـــوی پـــدران 
ـــاه  مظلـــوم و معصـــوم او گشـــوده شـــده اســـت. کوت
ســـخن آن کـــه مأمـــون در ایـــن قمـــار بـــزرگ نـــه تنهـــا 
چیـــزی بدســـت نیـــاورده کـــه بســـیاری چیزهـــا را از 
دســـت داده و در انتظـــار اســـت کـــه بقیـــه را نیـــز از 
دســـت بدهـــد. این جـــا بـــود کـــه مأمـــون احســـاس 

شکســـت و خســـران کـــرد.   ۱۳۶۳/۰۵/۱۸

حضرت آیت اهلل خامنه ای طی پیامی در ســال ۶3 خطاب به کنگره ی جهانی امــام رضا �، جریان مبارزانی حضــرت ثامن االئمه�در مقابله بــا مأمون و حکومت 
طاغــوت را مورد بررســی و تحلیل قــرار دادند. »خط حزب اهلل« به مناســبت میالد مســعود این امــام همام، بخش هایــی از پیام رهبــر انقالب درباره ی شــش تدبیر 

مبارزاتی امام رضا � را بازخوانی می کند.
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امـــام را صریـــح بایـــد آورد وســـط میـــدان. مواضعـــش بـــر علیـــه 
ــر علیـــه  ــر علیـــه ارتجـــاع، مواضعـــش بـ اســـتکبار، مواضعـــش بـ
لیبـــرال دموکراســـی غـــرب، مواضعـــش بـــر علیـــه منافقـــان و 
دورویـــان را بایـــد صریـــح گذاشـــت. کســـانی کـــه تحـــت تأثیـــر آن 
شـــخصیت عظیـــم قـــرار گرفتنـــد، ایـــن مواضـــع را دیدنـــد و تســـلیم 
شـــدند. نمیشـــود بـــه خاطـــر اینکـــه زیـــد و عمـــرو از امـــام خوششـــان 
ـــا آن  ـــم ی ـــا پوشـــیده کنی ـــم ی ـــد، مـــا مواضـــع امـــام را پنهـــان کنی بیای
ـــده ای  ـــم. ع ـــگ کنی ـــد، کمرن ـــد می آی ـــان تن ـــه نظرم ـــه ب ـــی ک چیزهائ
در یـــک دورانـــی - کـــه مـــا آن دوران را بـــه یـــاد داریـــم؛ دوران 
ـــرای اینکـــه اســـالم عالقه منـــدان و طرفدارانـــی  جوانیهـــای مـــا - ب
پیـــدا کنـــد، بعضـــی از احـــکام اســـالم را کمرنـــگ میکردنـــد، ندیـــده 
ــاب را  ــم حجـ ــاد را، حکـ ــم جهـ ــاص را، حکـ ــم قصـ ــد؛ حکـ میگرفتنـ
انـــکار و پنهـــان میکردنـــد، میگفتنـــد اینهـــا از اســـالم نیســـت، 
ـــه  ـــرای اینک ـــت، ب ـــالم نیس ـــاد از اس ـــت، جه ـــالم نیس ـــاص از اس قص
فـــالن مستشـــرق یـــا فـــالن دشـــمن مبانـــی اســـالمی از اســـالم 
خوشـــش بیایـــد! ایـــن غلـــط اســـت. اســـالم را بـــا کلیتـــش بایســـتی 

بیـــان کـــرد.        ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

مواضع امام خمینی�  علیه استکبار و 
ارتجاع را صریح بیان کنید

خطبه های انقالب  

 خواندن آیات الهی ما را از 
ج می کند غفلت خار

به رسم آیه ها  

این طــور نیســت کــه کســی گمــان کنــد همــه ی مقاصــد، بــه 
وســیله ی ابزارهــا یــا وســایل مــادی بــرای انســانها قابــل دسترســی 
اســت. بلکــه چیزهایــی را انســان بــا دعــا بایــد بــه دســت آورد. البتــه 
نــه دعــای تنهــا و دعــای بــدون عمــل. هیــچ فایــده ای نــدارد کــه 
انســان دِر عمــل را ببنــدد و بــه دعــا اکتفــا کنــد. امــا در کنــار عمــل، 
در کنــار اقــدام، در کنــار بــه کار انداختــن همــت و تــالش، خواســتن 
از خــدا را نیــز بایــد قــرار بدهیــم. ایــن دعــا، حاجــات را بــرای انســان 
بــرآورده میســازد... دعــا، وســیله ای در کنــار وســایل دیگــر اســت. 
ــه در  ــان ک ــا، همچن ــن م ــن و متفکری ــزرگان از محققی ــول ب ــه ق ب
عالــم وجــود، خــدای متعــال دههــا وســیله و ســبب و علــت قــرار 

داده اســت، دعــا هــم یکــی از سببهاســت.        ۱۳۷۱/۱۲/۰۷

برای این که انســـان تکالیفی را که برعهده اوست انجام بدهد، تذکر 
الزم است؛ و دین یادآورهایی را برای او در نظر گرفته و خود پیامبران 
اساســـًا یادآورند. »فذّکر إّنما أنت مذّکر«)۱(. و قرآن یک وســـیله ذکر 
اســـت... یکی از وســـائل یاد، همین نماز اســـت که در پنج وقت، نماز 
ما را به یاد میاندازد؛ یکی موعظه است که موعظه موعظه گران ما 
را به یاد میاندازد؛ یکی دعاست که توجه به دعا ما را به یاد میاندازد؛ 
یکی تالوت کالم اهَّلل است که خواندن آیات الهی ما را از غفلت خارج 
میکنـــد... همـــه این وســـایل در کارند تا ما دچار غفلت نشـــویم. اگر 
یادمـــان رفت و دچار غفلت شـــدیم، از تالش میمانیم و اگر از تالش 
ماندیم، وضعمان در آن زندگی موعود حتمًا وضع بدی خواهد بود.    

۱۳۶۶/۰۳/۰۷    
۱ . سوره غاشیه، آیه ۲۱

دعا، وسیله ای در کنار ابزارهای مادی است 

درس اخالق  

را بــزرگ کننــد؛ بــرای چیســت؟ برای این اســت که 
روحیــه ی مــردم تضعیــف بشــود؛ امیــد مــردم، 
بخصــوص امید جوانها... اگر چنانچه امید از آنها 
ــف میشــوند.«   ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ 

ّ
گرفتــه شــد، متوق

»از دشــمن انتظاری نیســت؛ متأّسفانه در داخل 
هــم بعضی هــا با بدبینی، بــا تحلیل های ضعیف، 
بــه معنــای واقعــی کلمــه تحلیل هــای ضعیــف، 
حرفهایــی میزننــد کــه در واقــع میخواهند مردم 
را ناامیــد کننــد، مأیــوس کننــد.«    ۱۴۰۰/۰۳/۲۶  
در حالــی کــه »هم در زمینه مردم ســاالری، هم در 
زمینه پیشــرفت های علمی، هم در زمینه مسائل 
دیپلماســی، هــم در زمینــه موقعیــت کشــور در 
دنیــا، هــم در زمینــه اقتصــادی، هــم در زمینــه 
خدمات عمومی، ما پیشــرفت های بســیار زیادی 

۱۴۰۱/۰۳/ ۱۴ داشته ایم.«  
البته طراحاِن توطئه ی »تحریم« و »تحریف« به 
این مقدار هم قانع نیســتند و تالش می کنند تا 
جامعــه ی ایــران را بــه خیال عبور از فشــارها، به 
گــزاره ی »تســلیم« وادار کننــد و پیاده نظام آنها 
در داخل هم همین را تئوریزه می کنند: »آدرس 
دادن شــان ایــن جوری اســت کــه میگویند »اگر 
میخواهیــد تحریــم برطــرف بشــود، در مقابــل 
آمریــکا کوتاه بیایید«؛ خالصه ی حرف این اســت 
کــه بایــد کوتــاه بیاییــد در مقابــل آمریــکا، بایــد 
ایســتادگی نکنیــد.«  ۱۳۹۹/۰۵/۱۰امــا حقیقت 
ایــن اســت کــه »هزینــه تسلیم شــدن به مراتــب 
بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی کردن 
اســت  ممکــن  ایســتادگی کردن  بلــه،  اســت. 
هزینه ای داشــته باشد، اما دستاوردهای بسیار 
بزرگی دارد که صدها برابر آن هزینه برای ملت ها 
ارزش دارد، اما تسلیم شــدن در مقابل دشــمن 
عنــود و لجــوج و خبیــث، جز لگدمال شــدن، جز 
ذلیل شــدن، جــز بی هویت شــدن هیــچ اثــری 

۱۳۹۷/۰۴/ ۰۹ ندارد.«

   جوانان وطن، علیه »جریاِن تحریف«
حــاال در ایــن میــدان جنــگ ترکیبــِی »اقتصادی و 
روانــی«، وظیفــه ی جوانــان انقالبــی اهــل فکر و 
اندیشــه چیست؟ پاسخ روشن است! همان طور 
که در ســال های حماســه و خــون، جوانان ایران 
اسالمی با همه ی توان و استعداد و تعهد خود به 
میدان آمدند و دشــمن را شکســت دادند، امروز 
هم در باید وارد میداِن جنگ اقتصادی و تبلیغاتی 
شــوند. جریــان »جــوان مؤمــِن انقالبــی« کــه از 
دانــش و هنــر کافی برای »جهاد تبیین« بهره مند 
اســت، امــروز هــم باید پرچــِم مبارزه با دشــمن را 
بــه دوش بکشــد و صادقانــه، حقایــق کشــور را 
بــرای مردم تبیین و توطئه ی تبلیغاتی دشــمن را 
خنثــی کنــد: »دروغ و فریب و جنگ روانی دشــمن 
را افشــا کنید... امروز بحث فضای مجازی اســت، 
بحــث ماهواره هاســت؛ جنگ روانی اســت؛ جنگ 
روانــِی همه گیر و همه جایی. نگذارید جنگ روانی 
دشــمن در کشــور تأثیر بگذارد... نگذارید کسانی 
این جــور وانمــود کننــد کــه کشــور بــه بن بســت 
رســیده. اآلن در فضای مجازی کســانی کارشــان 
همین استـ ـ حاال آیا از روی غفلت می کنند یا پول 
می گیرنــد، مــن نمی دانمـ ـــ می خواهند وانمود 

کننــد کشــور بــه بن بســت رســیده؛ نه، کشــور به 
بن بست نمی رسد.«    ۱۴ /۱۴۰۱/۰۳

امــا بایــد توجه داشــت که در میــدان جهاد تبیین 
»با شــیوه های قدیمی ]نمیشــود کار کــرد[. البّته 
بعضی از شیوه های قدیمی جایگزین ندارد، مثل 
منبــر، مثــل مّداحی... از لحــاظ ابزارهای گوناگون 
بایستی ِبه روز حرکت کرد... سالح تبیین یک بخش 
نرم افــزاری مهّمــی دارد؛ در اینجا بایســتی نوآوری 
صــورت بگیــرد، بایســتی ســخن نو گفته بشــود و 

شیوه ی نو در بیان ذکر بشود.«    ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

   وظیفــه مســئوالن: کار شــبانه روزی برای حل 
مسئله اقتصاد

در جنگ امروز، وظیفه ی جوانان آتش به اختیار، 
تبییــن دقیــق و هنرمندانه ی حقایق بــرای غلبه 
بــر ماشــین جنــگ تبلیغاتــی دشــمن و جریــان 
»تحریــف« و وظیفــه ی مســئوالن، کار و همــِت 
جهــادی بــرای فائق آمدن بــر توطئــه ی تحریم و 

فشار اقتصادی بر مردم است.
کانون تمرکز دشــمن در میدان »تحریم« و فشــار 
اقتصــادی فلج کردن تولید داخل و از کارانداختن 
چرخه ی آن اســت. حربه ای که اگر موفق به انجام 
آن شــود، هــم کارگــر ایرانــی بیــکار می شــود، هم 
روحیــه ی خودبــاوری و امیــد بــه آینــده تضعیــف 
می شــود و هــم پایه هــای اقتصــاد ملــی ضربــه 
می خــورد. در ایــن صحنــه، وظیفــه ی مســئوالن 
خصوصــا  گوناگــون  دســتگاه های  در  کشــور 
دولتمــردان، کار جهــادِی شــبانه روزی، عاقالنه و 
انقالبی برای عمل به وعده ها و رونق اقتصاد ملی 
و معیشــت عمومــی و در نتیجــه، احیــای حقیقی 
امیــد بــه آینــده در بین مردم اســت و این درســت 
نقطــه ی مقابل همان چیزی اســت که دشــمنان  
دنبــال می کننــد: »]تقویــت[ ایــن امیــد فقط هم 
بــا حــرف زدن نمیشــود؛ بــا تالش، با حرکــت ]باید 
باشــد[. و مسئولین کشور، دولتمردان کشور که 
خــب بحمــداهَّلل مشــغول کار و فّعالّیتنــد، به این 
نکته توّجه کنند که بســیاری از کارهای مثبت آنها 
میتوانــد دل جوانهــا را ُپــر از امید کند، لبریز از امید 
بکنــد و اینهــا را امیدوار بکند. وقتی که جوان امید 
داشــت، در میدانهــای مختلف خــوب کار میکند، 
خــوب تالش میکند، خوب درس میخواند، خوب 
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ امــروز اولویِت کار  تحقیــق میکنــد.« 
جهــادِی مســئوالن هــم مشــخص اســت: »االن 
مشــکالتی در کشــور وجــود دارد: تــوّرم بــاال یکی 
از اساســی ترین مشــکالت است؛ کســری بودجه 
هســت؛ معیشــت مــردِم کم درآمــد هســت -که 
اینهــا مشــکالت مهم اســت- کاهــش ارزش پول 
ی هســت... کاهش قدرت خرید مردم هســت؛ 

ّ
مل

مشــکالت فضای کســب و کار هســت... مشکالت 
نظام بانکی هســت... که بایســتی برای هر کدام از 
اینهــا جداگانــه واقعــًا برنامه ریزی کــرد و کار کرد و 

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶  این مسائل، مهم است.«
ّ

حل
ســخن پایانــی اینکــه پیشــرفت و آرامــش امروز 
و فــردای این ســرزمین، در گــروی همــت و اراده 
و تــالِش مدیــران و کارگزاران کشــور اســت و اگر 
ایــن عــزم و همــت جهــادی، همــراه شــب و روز 
مســئوالن کشــور شــود، شکست شــیاطین در 

این میدان هم نزدیک خواهد بود.

ادامه از  صفحه 1

سخن هفتـه
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

با افتخار ایرانی  

سؤال:   من می خواهم سرمایه ای را به شخصی 
بدهـــم تا بـــا آن کار کند و یک مبلـــغ ثابت ماهانه 

سود بدهد، آیا دریافت سود حکم ربا را دارد؟

جـــواب: اگر به عنوان قرض باشـــد و شـــرط کنید 
که قرض گیرنده هر ماه مقداری ســـود به شـــما 
بپردازد، قرض ربوی و حرام است، و اگر به عنوان 
وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق 
کنید تا با پول شـــما برای شـــما کار کند و مقداری 
از ســـودهای حاصله را به شما بپردازد و مابقی را 

برای خود بردارد، اشکال ندارد.

حکم دریافت سود سرمایه

احکام  

کالم امام  

دولت حزب اللهی  

  اساســـًا هر تشکیالتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن 
دســـت دارند، این تشکیالت     تشکیالتی است که باید 
به نفع آنها تمام شـــود. همین ســـازمان ملل، همین 
جلساتی که در     خارج هست، شورای امنیت، همۀ اینها 
در خدمت ابرقدرتها هســـتند و برای بازی دادن     سایر 
کشورهاست و لهذا، برای خودشان ِوتو  قرار می دهند 
و هر مطلبی مخالف با رأی     خودشـــان اســـت کنار می 
گذارند و اصا خود آنها هم اساسًا در خدمت ابرقدرتها 
هستند.     سازمانهایی هم که به هر اسمی اینها درست 
می کنند، می خواهند بکشند همه را به طرف     منافع 
خودشـــان. و ما بـــه ابرقدرتها آنقدر ســـوءظن داریم 
که اگر یک مطلب راســـتی هم     بگویند، ما اعتقادمان 
طوری می شود که برای این مصلحتی گفتند که مردم 

را اغفال کنند.     ۱۳۵۹/۰۶/۱۹

فرصت خدمت یک نعمت اســـت؛ اینکه من و شما 
فرصت پیدا کنیم که خدمت کنیم به مردم، این یک 
نعمت بزرگ خدا است. خیلی ها هستند میخواهند 
به مردم خدمت کنند، امکانش را ندارند؛ مثا پول 
الزم دارد، پـــول ندارنـــد؛ قوای بدنـــی الزم دارد، آن 
را ندارنـــد؛ نفـــوذ اجتماعـــی الزم دارد، آن را ندارند؛ 
ر و اثرگذار الزم دارد، آن را ندارند. شـــما 

ّ
جایگاه مؤث

که یک جایگاه اثرگذاری پیدا کردید، بایســـتی این را 
قدر بدانید؛ این نعمت بزرگی اســـت که خدا داده و 
هر نعمتی هم شـــکری دارد؛ شکرش این است که 
در ایـــن فرصت از همه ی توان برای خدا اســـتفاده 
کنیـــد، محض رضای خدا، برای امتثال امر پروردگار 
و در کشور ما و در جامعه ی ما برای پیشبرد اهداف 

انقالب؛ اساس این است.       ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

سازمان های
بین المللی در خدمت 

ابرقدرت ها است

»فرصِت خدمت« نعمت بزرگ خدا است 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
farsi.khamenei.ir/weekly             :وبسایت         

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

حّجاج خود را برای بهره مندی معنوی آماده کنند 

دیدار  

خانواده   

بـــه پـــدر و مادرها تذّکر تذّکـــر میدهم؛ من خواهش 
میکنـــم و تقاضـــا میکنـــم از شـــماها، که یـــک خرده 
امکانـــات ازدواج را آســـان کنیـــد. پـــدر و مادرهـــا 
ســـخت گیری میکنند؛ هیچ سخت گیری الزم نیست. 
بله، یک مشـــکالت طبیعی وجود دارد -مســـئله ی 
مسکن، مسئله ی شغل و از این مسائل- لکن »ِان 
ضِله«؛ خب، این قرآن 

َ
َقرآَء ُیغِنِهُم اهَّلُل ِمن ف

ُ
َیکونوا ف

اســـت. ممکن اســـت جوان، االن هم امکانات مالی 
مناسبی نداشته باشد، اّما ان شاءاهَّلل بعد از ازدواج 
خـــدای متعال گشـــایش میدهـــد. ازدواج جوانها را 
ـــف نکننـــد؛ مـــن خواهش میکنم کـــه پدرها و 

ّ
متوق

مادرها به این مسئله توّجه کنند.        ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

اقتصاد دانش بنیان را اهّمّیت بدهیم. رشد شتابان 
اقتصاد به وسیله ی اقتصاد دانش بنیان ]ممکن[ 
خواهد شد. امروز ما امکانش را هم داریم؛ جوانهای 
بسیاری هســـتند آماده، تحصیل کرده، باسواد که 
میتوانند کارهایی انجام بدهند. گاهی می شـــنوید 
یا در تلویزیون می آیند یک کارآفرین جوان را نشان 
میدهنـــد که آدم واقعًا لـــّذت میبرد، حظ میکند که 
این آمده وارد شـــده در یک مقوله ای -کشـــاورزی، 
دامـــداری، صنعت، صنعتها ی کوچـــک، خدمات و 
امثال اینها- با سرمایه ی کم شروع کرده و با پشتکار 
به یک جایی رســـیده. ]تولید[ ثـــروت از راه فکر، از راه 
کارهای دانشی هم یک مسئله  است.     ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

والدین امکاِن ازدواج را آسان کنند  
اقتصاد دانش بنیان موجب رشد 

شتابان کشور خواهد شد 

یک جمله درباره ی امام بزرگوار و عاِلم آل محّمد حضرت علّی بن موسی الّرضا )علیه آالف الّتحّیة و الّثناء( عرض 
بکنیم. مقامات معنوی و روحانّیت این وجودات مقّدسه، حقیقتًا از درک عقالنی ما هم بیشتر است، چه برسد 
به توصیف زبانِی ما؛ لکن در مقابل چشـــم ما و چشـــم تاریخ، زندگی این بزرگواران یک درس عملی و جاودان و 

غیرقابل انکار است.    ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مقامات معنوی ائمه معصومین� از درک عقالنی ما بیشتر است 

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در مراسم غبارروبی مضجع مطهر امام رضا �

یک توصیه بــه حّجاج محترم اســت و آن، این اســت که خودشــان را بــرای بهره مندی از این فضــای معنوی 
آماده کنند. انسان همیشه آماده نیســت؛ ببینید، نماز که ما میخواهیم بخوانیم، به ما میگویند قبل از آن، 
هم وضو بگیریم، هم اذان بگوییم، هم اقامه بگوییــم؛ اینها هیچ کدام جزو نماز که نیســت اّما ما را آماده ی 
ورود در ســاحت مقّدس نماز میکنــد، دل ما را نــرم میکند؛ باید آماده شــد. حّجی که بدون آمادگی باشــد، 
ممکن اســت کم فایده از آب دربیایــد؛ در بعضی از احــکام حج هم یک اشــاره هایی به ایــن دارد؛ مثا فرض 
کنید شما در ســفر اّول حج، ]موهای[ سرتان را باید بتراشید؛ حلق واجب اســت. مستحب است که از مّدتی 
پیش موهای ســرتان را اصا نزنید تا خوب بلند شــود، بعد آنجا بتراشــید؛ این، آماده کردِن خود است برای 
حج. موی ســر که بلند میشــود، خب زیباتر اســت، قشــنگ تر اســت، بهتر اســت، ]لذا[ دل کندِن از آن با اجر 
بیشتری است. خودتان را آماده کنید برای این فضا؛ با تالوت قرآن، با ذکر آیات حج، با توّجه به مفاهیمی که 
در حج وجود دارد، با شوق به کعبه، با شــوق به ]زیارت[ قبر مطّهر پیغمبر اکرم و قبور اولیای معصومین که 

متّمم حج است.      ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   |    بیانات در دیدار کارگزاران حج


