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    سردار دلها    
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ایرانی -تمدن نوین اسالمی                         

تنها راحل کشورحزب اهلل ای و جوان دولت                       

 

 

1404چشم انداز                                       
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اقتصادی مقاوتِ                              
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 ایشان با اشاره به راه و هدف شهیدان عرض کردند:

ماتم زده نشدن و منزوی نشدن عزاداران شهید سلیمانی، و بالعکس جوشش علت 

عشق شهادت در بین ملت و درخواست انتقام، این است که ما در راه قاسم 

 سلیمانی ایم و عالقه مند به راه ایشان هستیم، نه به شخص ایشان.

 

سردار شادمانی با مهم دانستن انگاره های ذهنی، متذکر 

ین زمان که ذهن همه عاشقان حاج قاسم با مسئله شهادت ایشان در ا شدند:

درگیر است، هنر بچه های حزب اللهی این است که این انگاره ها را بازسازی 

 کنند و هدف خود را با آن مطابقت دهند، و رفتاری متناسب با آن را داشته باشند.

 

 ایشان با اشاره به قائم نبودن اسالم و انقالب به شخص،

اگر قرار بود اسالم متکی به شخص پیغمبر باشد، پس می بایست با  دند:افزو

رحلت ایشان، دین اسالم نیز به پایان راه خود می رسید، اما این چنین نشد و با 

اراده خداوند، امیرالمومنین امام علی)ع( به جانشینی ایشان رسیدند. امام خمینی)ره( 

قالب اسالمی متکی به افراد نیست، و این نیز در اواخر عمر خود فرمودند که ان

چنین پس از رحلت ایشان به طور معجزه آسایی امام خامنه)مدظله العالی( به 

رهبری رسیدند و راه انقالب با قدرت ادامه پیدا کرد، به همین شکل اشتباه است 

اگر گمان کنیم که با شهادت حاج قاسم، جبهه مقاومت نیز به پایان راه خود 

بلکه با انتخاب مناسب حضرت آقا برای جانشینی شهید سلیمانی، جبهه رسیده، 

 مقاومت با قدرتی روز افزون راه خود را طی خواهد کرد.

 

 سرتیپ شادمانی با اشاره به حوادث آبان ماه عرض کردند:

بیش از نیمی از جمعیت کشور ناراضی بودند، آشوب های گسترده ای ایجاد شده 

ب بانک ها، ساختمان ها و زیر ساخت ها بودند، ما اطالع بود که درحال تخری

دقیقی از این نداشتیم که مردم چقدر پشتیبان انقالب هستند، اما از آنجا که 

خداوند با قاسم سلیمانی ها مهربان است، یک چیز مبارکی را در دامن انقالب قرار 

بی سابقه خود  میدهد به نام )رویش و خیزش( و این بی نظیر است. مردم با حضور

 .این برکت است در تشییع عالوه بر عزاداری، رجز خوانی نیز کردند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما میتوانیم یک  یشان با اشاره به جمله))ما میتوانیم((، گفتند:ا

 شعار نیست، بلکه یک مکتب است، ما میتوانیم یعنی ما وابسته به دشمن نیستیم.

مذاکره اند؟؟ برای اینکه اینها در ذهن شان از قبل چرا االن یک عده ای به دنبال 

یک ایده آل هایی را ساخته اند که فکر میکنند جهان را غرب نجات میدهد، ولی 

شخص دیگری )ما میتوانیم(،)ما ایستاده ایم( و )من انقالبی ام( را در ذهنش 

 ساخته است، و االن در کشور ما جنگ بر روی این دو تفکر است.

با اشاره به چرایی اسطوره بودن شهید سلیمانی سردار 

قاسم سلیمانی مبدا و مقصد را به درستی تشخیص داد و به عبارتی )از  افزودند:

خداست برای خدا(. آیا غیر از این است قاسم سلیمانی خودش را برای خدا فدا کرد 

مقصد را به و خداوند نیز او را عزیز گرداند. شهید سلیمانی به دلیل این که مبدا و 

 شناخت برای ما عزیز شد و به قولی خدایی شد.خوبی می

 

ایشان با مدنظر قرار دادن اینکه هر راهی نیاز به نقشه ای 

به باور اعتقادی و دینی ما بهترین نقشه قرآن است، نهج البالغه  دارد، افزودند:

کنند. بهترین است، که نمی گذارند ما منحرف بشویم و دلسوزانه ما را هدایت می 

راهنمایان ما نیز از نظر ما پیامبر است، اهل بیت است، امام خمینی و امام خامنه 

ای است، که شخصیتشان و رفتارشان باید برای ما مالک باشد. اگر ما در مسیر 

قله دچار احساسات شویم، اگر دچار عصبانیت و ناامیدی شویم، یعنی راه را گم 

دن از مسیر چیست؟ این است که ما از راهنما استفاده کرده ایم، اما راه منحرف نش

کنیم، و امروز بهترین راهنمای ما رهبر ماست، شخصی بسیار با ذکاوت، باهوش، 

 شجاع و مدیر.

 

ایشان در انتها با اشاره به ضرورت دشمن شناسی عرض 

دشمن دائم در مسیر حق شما ایستاده است، دشمن یا نفسانیت درونی  کردند:

ست یا به صورت صهیونیست و منافق و فضای مجازی و... است، دشمن را شما

 د.باید شناخت و از او غافل نش

 

 

سردار سرتیپ شادمانی با حضور در حسینیه بیت العباس و در دیدار با جمعی از 

مجموعه جنبش منتظران ظهور ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سپهبد حاج 

به محبوبیت فراوان شهید قاسم سلیمانی بیان داشتند:  قاسم سلیمانی، با اشاره

علت محبوبیت شهید به این دلیل است که ایشان چهل سال مدام در بسیاری از 

جبهه ها تالش و جهاد کردند، و همین جهاد و هجرت شهیدان، دلیل اصلی 

 محبوبیت آن هاست.
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 سپهبد حاج قاسم سلیمانیشهید   ،اسالمسردار         

 

با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. زندگی سردار حاج قاسم سلیمانی 

در شهرستان رابر کرمان  133۶ای ساده و دور از تجمالت در سال وی در خانواده

به دنیا آمد. سردار پس از گذراندن دوران کودکی وارد مدرسه می شوند و در آن 

سال های تحصیل تا اخذ مدرک دیپلم جز خوش خلق ترین و با استعداد ترین، 

آموزان کالس بودند. پس از پیروزی انقالب، استعداد بی نظیر وی درباره  دانش

مسائل و فنون جنگی، وی را همزمان با ادامه کار در سازمان آب کرمان به 

عضویت مجموعه سپاه افتخاری کشاند. سردار در ادامه فعالیت هایشان به ریاست 

به ایران، سلیمانی  پادگان قدس سپاه در کرمان منصوب می شود. با حمله عراق

چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش میدهد و به جبهه های 

جنوب اعزام می کند و کمی بعد، خود در راس یک گروهان به 

سوسنگرد اعزام می شود. سردار در بیشتر عملیات عمده 

نظامی دوران جنگ با عراق شرکت کرد. با پایان یافتن 

ثاراهلل به کرمان  ۴1جنگ، سردار با فرماندهی لشکر 

بازگشت و درگیر جنگ با اشرار و قاچاقچیان بزرگ مواد 

مخدر شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند. 

ایشان تا هنگام انتصاب به فرماندهی سپاه قدس، این سمت 

دار بود و قبل از شهادت سمت مستشار اعظم و را عهده

 بر عهده داشتند.فرمانده عملیات جنگی در عراق و سوریه را 

سردار سلیمانی در دوران جنگ، شخصیتی بی ادعا ولی در عین 

حال کارساز بودند. ایشان در آن روزهای جنگ با مشاهده 

شهادت همرزمانش غبطه می خورد و خود آرزوی 

شهادت می کرد ولی به تعبیر رهبری ذخیره 

ای بود تا در مواقع حساس قد علم نماید به 

در خدمت نیروهای  عنوان مستشار اعظم

 ۴ارزشی و اسالم عزیز باشد. وی در 

درجه سرلشکری دریافت  1389بهمن 

کرد. آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( در تقدیر 

از عملکرد قاسم سلیمانی از او به عنوان شهید زنده نام 

 برده است.

های ایشان بر طبق گفته رهبری، بعد از آن همه رشادت و فداکاری در تمام سال 

ذخیره ای ماندند تا زمانی که منطقه ما  ،جنگ و همچنین مبارزه با قاچاقچیان

گرفتار شیاطینی شد که بویی از انسانیت نبرده بودند و دوباره سردار به همراه 

همرزمانشان با جهاد در راه خدا ضربه ای مهلک و کارساز به شیاطین وارد کردند 

ها و با  سرانجام به دست شقی ترین انسانو آنان را به سمت نابودی کشاندند، و 

ها عزادار در بزدالنه ترین روش دشمن به شهادت رسیدند و بر دستان میلیون

 مبارک حاج قاسم. شهادتت  ایران و سراسر جهان تشییع شده اند.

 

 

 سپهبد سردار سلیمانی در منطقه شهیدغرب از نقش محوری  وحشت

 

نقش سردار سلیمانی در مبارزه و بیرون راندن آمریکا از عراق، شکست دادن 

بدیل است و غرب از کشورها و قدرت های غربی در سوریه، لبنان و فلسطین بی

دنبال کمک، حمایت و پشتیبانی از امت اسالمی انقالبی به -اینکه جریان اسالمی

است وحشت دارند. سردار سلیمانی در کشورهای مسلمان لشکرکشی نمی کرد 

بلکه نیروی قدس به دنبال آگاه سازی، انتقال تجارب مقاومت و ایستادگی مبارزه 

مردم مسلمان ایران به کشورهای اسالمی است. دشمنان از این وحشت دارند که 

قالب اسالمی ایران توسط سپاه قدس، مرز هایش تا مدیترانه، یمن، امروز ان

کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و عراق توسعه پیدا کرده است و به طور 

عمده نگران و ناراحت این توانمندی انقالب اسالمی ایران هستند. برای نمونه 

ائتالف تاکنون  علی رغم هیاهوی بسیار آمریکا درباره ائتالف ضد داعش، این

ها انجام نداده، ولی سردار سلیمانی با هدایت نیروهای عراق کاری علیه تروریست

موفق به آزادسازی شهر استراتژیک جرف الصخر از اشغال تکفیریهای داعش 

شد. نیروهای ارتش عراق با حمایت نیروهای مردمی و عشایر در یکی از 

انست به طور کامل بر این بارزترین و بزرگترین عملیات نظامی خود تو

شهر و اطراف آن تسلط یابد و پرچم گروهک تروریستی داعش را از 

ساختمان های شهر پایین کشد. در عملیات ))عاشورا(( که منجر به 

آزادسازی دروازه بغداد، نجف و کربال شد، بسیاری از نیروهای آموزش 

به رهبری  نتیجه علیه داعشدیده داعش به هالکت رسیدند. ائتالف بی

غرب درحالی شکل گرفت که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 

های های گروهاز مخالفان و مبارزان واقعی و اصلی فعالیت

تروریستی در منطقه، در آن شرکت نکرده بود. 

ایران از روزهای نخستین و به درخواست 

دولت های عراق و سوریه، کمک های 

های و گروه ای به ارتشتسلیحاتی و مشاوره

داوطلب مردمی در سوریه و عراق داده است به 

های طوری که دمشق و بغداد بارها علنا از تالش

ق و ایران برای کمک به دولت های مرکزی عرا

 .سوریه تقدیر و تشکر کرده

 

 

 

  

 

          

 دلها 
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 مهّم

 

 

ریزی با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه
،در ها و اصول قانون اساسیی جمعی و در مسیر تحقق آرمانشده و مدبرانه

، جایگاه اول اقتصادیبا توسعه یافته ساله، ایران کشوری است انداز بیستچشم
بخش در جهان ، الهامو انقالبیاسالمی در سطح منطقه با هویت علمی و فناوری 

 .المللتعامل سازنده و موثر در روابط بیناسالم و با 

 
 :هایی خواهد داشتانداز چنین ویژگیی ایرانی در افق این چشمجامعه

 
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر 

ساالری انقالبی، با تأکید بر مردمهای اسالمی، ملی و اصول اخالقی و ارزش
ها و های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انساندینی، عدالت اجتماعی، آزادی

 .مندی از امنیت اجتماعی و قضاییبهره

 
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع 

 .ی اجتماعی در تولید ملیانسانی و سرمایه

 
من، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر ا

پیوستگی مردم و جانبه و بازدارندگی همه

 .حکومت

 
برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت 

غذایی، تأمین اجتماعی، 
های برابر، توزیع فرصت

مناسب درآمد، نهاد 
مستحکم خانواده، به دور 

مند از فقر، تبعیض و بهره

 .از محیط زیست مطلوب

 
مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمسئولیتفعال، 
ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی روحیه

 .ایران و مفتخر به ایرانی بودن

 
ی آسیای دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه

امل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید جنوب غربی )ش
افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی بر جنبش نرم

 .سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 
ی ساالری دینی، توسعهمردم ثر در جهان اسالم با تحکیم الگویبخش، فعال و مؤالهام

ی اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی کارآمد، جامعه

 .های امام خمینی)ره(ای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشهاسالمی و منطقه

 .مصلحتو  عزت، حکمتدارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول 

 

 

 

 

 :هایی خواهد داشتانداز چنین ویژگیدر افق این چشماقتصاد کشور 

 

 با اهداف چشم انداز . پرشتاب  وباثبات  تحقق رشد اقتصادی پیوسته ،

 یجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری . 

در سطح فراهم نمودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور 

 توسعه صادرات غیر نفتیرای رفع بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب ب

تالش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و 

 . فن آوری نوین

 

نیروی کار ،  ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ) انرژی ، سرمایه ،

 آب و خاک و ...(

تأمین امنیت غذایی کشور آوری و استعدادهای فنی و پژوهشی،  پشتیبانی از کار آفرینی ، نو

در تولید خود اکتفایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر 

 محصوالت اساسی کشاورزی .

  

گروه های کم مهار تورم و افزایش قدرت خرید 

و مستضعف و کاهش فاصله بین  درآمد و محروم

دهک های باال و پایین درآمدی جامعه و 

 اجرای سیاست های مناسب جبرانی .

توجه به ارزش های اقتصادی ، امنیتی ، 

سیاسی ، و زیست محیطی آب در 

استحصال ، عرضه ، نگهداری و 

 مصرف آن . 

 

مهار آبهایی که از کشور خارج می 

آبهای مشترک  شود و اولویت استفاده از منابع

 حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند.و

به منظور پایدار سازی فرآیند تبدیل درآمد نفت وگاز با دارایی های مولد حرکت در جهت 

 ص و بهره برداری بهینه از منابع توسعه و تخصی

 

 

 

 هجری شمسی 1404افق  چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در

 

فق فاصله داریم، تا حدی درست فکر ممکن است اکنون فکر کنید ما بسیار با این ا

برای مثال ما از لحاظ آب و اقتصاد همچنان ضعف  مسائل میکنید اما نه درباره همه

یم بزودی خواهید دید یار پیشرفت کرده ایم، خالصه بگوسداریم اما از لحاظ نظامی ب

 که با افتخار در همین مجله تیتر خواهیم زد:

 )سرانجام تشت رسوایی سنگ اندازان و خیانتکاران بر زمین افتاد و...( 

، زمان خروج از روکود و حرکت سریع و پرشتاب ایران 1۴0۴تا  1399بازه زمانی 

 درصد این چشم انداز به ثمر خواهد نشست. 90اسالمی به سوی قله ها است و یقینا 

                انشااهلل                                                         
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 {تشکیل دولت اسالمی}

کنیم. نظام  این مرحله سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسالمى مى
اسالمى قبالً آمده، اکنون دولت باید اسالمى شود. دولت به معناى عام، نه به معناى هیأت 

 (12/9/79گانه، مسؤوالن کشور، رهبرى و همه.)وزرا؛ یعنى قواى سه
ایجاد دولت اسالمى است. دولت نه به معناى  -از اینها دشوارتر استکه  -قدم بعدى

هیأت وزیران؛ یعنى مجموعه کارگزاران حکومت؛ یعنى من و شما. ما باید به معناى واقعى 
بعد از  کلمه، در درون این نظامِ اسالمى، اسالمى شویم. این مشکلتر از مراحل قبلى است.

رسد؛ به تشکیل دولت اسالمى به معناى حقیقى مىآن که نظام اسالمى پیش آمد، نوبت 
یعنى ماها به گونه اسالمى؛ چون  -تر، تشکیل منش و روش دولتمردان یا به تعبیر روشن

ى اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تالش باید به وجود آید. مسؤوالن و  این در وهله
یک مسؤول دولت اسالمى دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شرایطى که متعلق به 

سر کار بیایند؛ یا اگر ناقصند، خودشان را  -اگر هستند -است، تطبیق کنند. یا چنان افرادى
 (21/9/80به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پیش ببرند.)

به طور کامل محقق شود، احتیاج  -یعنى کشور اسالمى -که آن مقصودبراى این
کشور در عمل خود، در سازماندهى خود و در چگونگى رفتار خود،  است که دستگاه حاکمه

ى بعد از  به طور کامل اسالمى عمل کند؛ که من چند سال قبل عرض کردم که مرحله
 نظام اسالمى، دولت اسالمى است.

در این راه هم حرکت کردیم. مسؤوالن مؤمنى، وزراى خوبى، نمایندگان خوبى، رؤساى 
که  ى پس از دیگرى امور کشور را بر عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمىجمهور با ایمانى، یک

بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقالب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتى است که در 
اعتنایى به مردم  کارى نباشد، بىخوارى نباشد، کم آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژه

المال نباشد، و دیگر چیزهایى که در  ى نباشد، حیف و میل بیتگر نباشد، میل به اشرافى
ى اینها وجود  البالغه، همهیک دولت اسالمى الزم است. در تعالیم امیرالمؤمنین)ع( در نهج 

 نگویند اینها مربوط به هزار و چهارصد سال قبل است. این حرفهاى تکرارى و شبهه دارد.
هاى بشرى  کنند. حقایق بشرى و اصالت باز تکرار مى ها هاى صدها بار رد شده را بعضى
کنند. انسانها از اول تاریخ تا امروز و از امروز تا پایان دنیا،  با گذشت زمان تغییر پیدا نمى
 کند. اند؛ این تغییر پیدا نمىاند و به عدالت نیازمند بوده  همیشه عدالت را دوست داشته

انسانها از اول تاریخ تا امروز و از امروز تا آخر دنیا به مسؤوالنى که نسبت به آنها وفادار 
 باشند، در خدمت آنها باشند و براى آنها صادقانه عمل کنند، احتیاج دارند؛ اینها که تغییرپذیر 

و این ها البالغه ناظر به این چیزهاست. این اصالت نیست. درس امیرالمؤمنین)ع( در نهج
 خواهیم. کند؛ ما آنها را مى ثوابتِ حیات بشرى در طول تاریخ را امیرالمؤمنین)ع( بیان مى

 
 

گوییم اگر خواستیم از این شهر به آن شهر برویم، مثل زمان امیرالمؤمنین)ع(  والّا ما که نمى
ر تندروتر ى بسیا برویم؛ نه، حاال با هواپیما بروید، ممکن است ده سال دیگر با یک وسیله

فرستادند، که دو ماه در راه بود؛ امروز شما با اینترنت  از هواپیما حرکت کنید. آن روز، نامه مى
زنید. اینها متغیرات است، اما عدالت و صالح لحظه به لحظه با آن طرف دنیا حرف مى

مسؤوالن همیشه الزم است؛ حیف و میل نکردن اموال مردم که دست من و امثال من 
 (28/5/8۴که تغییرپذیر نیست.)همیشه الزم است؛ این است،

 
این نظام اسالمى فقط شکل نیست؛ محتوایى دارد؛ یعنى کارهایى باید در واقعیت 

عناصر مؤمن و  ها در زندگى مردم، مردان وزندگى مردم انجام بگیرد. تحقق این واقعیت
شود  طلبد؛ این مىمى -که داراى صفات و خصوصیات الزم هم باشند -معتقد به خودش را

 دولت اسالمى.
ى مجریه؛ یعنى  ى کارگزاران نظام اسالمى است؛ نه فقط قوه دولت اسالمى شامل همه

 و رفتار ها و رفتار اجتماعى  گیرىحکومت گران و خدمتگزاران عمومى. اینها باید جهت
شان با مردم را با معیارهاى اسالمى تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف فردىِ خود و رابطه 

سرعت به  ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به گیرىبرسند. بعد هم باید آن جهت
 شود دولت اسالمى.ها حرکت کنند؛ این مى گیرىسمت آن جهت

ها می گویند شما  الش براى تشکیل دولت اسالمى شروع شد. بعضىاز همان اوان کار، ت
خواهید دولت اسالمى تشکیل دهید؟ نه، تالش و اقدام براى تشکیل  سال مى 27بعد از 

گرد داشته؛ در دولت اسالمى از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقب
دیم. بعضى از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضى جاهایى موفق بودیم، در برهه یى موفق نبو

از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته به 
   (8/۶/8۴رفتارهاى طاغوتى شدیم. )

 های دولت اسالمی:ویژگی

که بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقالب عظیم آنها داشت  ای دولت اسالمى
کارى خوارى نباشد، کمتأمین کند، دولتى است که در آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژه

المال نباشد، گرى نباشد، حیف و میل بیتاعتنایى به مردم نباشد، میل به اشرافىنباشد، بى
 ت اسالمى الزم است.و دیگر چیزهایى که در یک دول

کند؛ ما ها و این ثوابتِ حیات بشرى در طول تاریخ را امیرالمؤمنین)ع( بیان مىاین اصالت
خواهیم؛ عدالت و صالح مسؤوالن همیشه الزم است؛ حیف و میل نکردن اموال آنها را مى

 که تغییرپذیر نیست.مردم که دست من و امثال من است، همیشه الزم است؛ این

این نظام اسالمى فقط شکل نیست؛ محتوایى دارد؛ یعنى کارهایى باید در واقعیت زندگى 
 مردم انجام بگیرد.

یعنى عدالت، تقوا،  -باید به سمت زندگى علوى)ع( برویم. ... باید روح زندگى علوى)ع(
ا در ر -پروایىِ در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خداپارسایى، پاکدامنى، بى

 خودمان زنده کنیم؛ باید به سمت اینها برویم؛ این اساسِ کار ماست.

یى در آن صورت کارآمدى جمهورى اسالمى هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشکل اساسى
که ممکن است براى نظام اسالمى پیش بیاید، کارآمدى در نگاه جهانى است؛ بگویند آیا 

قدم تحول درونى خود را بهکار را بکنند؟ اگر ما قدم توانستند این کار را بکنند، توانستند آن
جدى بگیریم و پیش ببریم و پایبندى خود را به ارزشها و اصولِ خود عمالً نشان دهیم، 

 کارایى و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد.

قواى مقنّنه و قضایّیه و مجریّه و مسؤوالن گوناگون ما باید بتوانند تا حدّ قابل قبولى 
 هند.ینى و اخالقىِ اسالمى تطبیق دخود را با این قالبها و معیارهاى د

 

 زمینه را برای روی کار آمدن

 حزب اللهی  و جوان دولت

 آماده کنید.
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پیامبری نمی تواند به آن دست  راتر از مقام نبوت می باشد که هرمقام امامت ف

، پیدا کند این چیزی است که خداوند در مهمترین آیه امام شناسی در قرآن فرموده

 همچنین لزوم عصمت امامان از هرگونه گناهی نیز بیان شده: و 

 إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  ٰ  وَإِذِ ابْتَلَى
 
 قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  ٰ

 
قَالَ  ٰ

 وَمِنْ ذُرِّیَّتِی 
 
 (12۴قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ )بقره  ٰ

راهیم به کلماتی امتحان شد )خداوند( گفت همانا تو را برای مردم امام و زمانیکه اب

قرار دادم )ابراهیم( گفت از ذریه من چطور )خداوند( گفت این عهد به ظالمین 

 .نمیرسد

این آیه در مورد حضرت ابراهیم می 

از حفظ  ،باشد زمانیکه سخترین امتحانات الهی را پشت سر گذاشت

ایمانش وقتی در میان آتش نمرود بود و یا وقتی قرار شد همسرش 

، هاجر به همراه نوزادش اسماعیل را در میان بیابان رها کند

نوبت به سخترین امتحان رسید و آن ذبح  سرانجام اما

فرزندش اسماعیل بود که حضرت موفق شد از 

این امتحان هم موفق بیرون بیاید در اینجا خدا 

انی جاعلک لناس "ی اجری ویژه میدهد به و

یعنی من تو را برای مردم امام قرار  "اماما

همه مقاماتی  دقت شود ایشان با آن .دادم

هنوز به امامت نرسیده بودند بلکه  ندکه داشت

پیامبری از جانب خدا بودند اما اکنون در 

 ، پسمقام امامت به وی عطا میشود، سالهای پیری

فراتر از امامت که مشخص است 

 نبوت است.

یعنی پیام آورنده یا پیامبر که ، یدآنبی از نبا یعنی خبر می  فرق نبی با ولی:

اما در مقام ولی اهلل بودن یعنی  ،فقط خبری را از خداوند بدست مردم میرسانده

داشتن والیت بر مردم یعنی عالوه برآنکه به خدا متصل است وظیفه رساندن 

 مردم و هدایت آنان را هم بر عهده دارد.

نفر از میانشان  3نفر آنان مقام اوللعظم داشتند که  5هزار پیامبر  12۴از میان 

سی )ع( و حضرت محمد )ص( حضرت مو ،ابراهیم )ع( ؛ حضرتدارای امامت بودند

دارای چنین مقامی بودند یعنی خداوند عالوه بر آنکه آنان را بعنوان نبی برگزیده 

 بود. بوده ضمام  اداره جامعه را به عنوان امام بدست آنان داده

 

 

 

 

 

 

 

    حضرت عیسی که مرده را زنده  :در حدیثی از امام صادق)ع( داریم که فرمود

اسم خدا را داشت و موسی چهار اسم و ابراهیم هشت اسم  72می کرد دو اسم از 

 و ما اهل بیت هر هفتاد اسم خدا را داریم.

ولی امام برای کل زمین: هر پیامبر برای  است، هر پیامبر برای منطقه ای خاص

ما از هر قومی )بارها شنیده ایم که خدا فرموده  ،زمینی خاص مبعوث شدهرس

بله چه بسا همزمان دو پیامبر در دو سرزمین متفاوت  (پیامبری برایشان برانگیختیم

 ند،د در یک زمان وجود داشته باشنفعالیت می کردند اما هیچگاه دو امام نمی توان

ا امام انتخاب یعنی برای کل مردم تو ر "جاعلک لناس اماما"چرا که خدا فرموده 

مثال فقط  "العراب یا العجم"نفرموده  ،کردم

برای اعراب یا فقط عجمان بلکه کل مردم را 

 مخاطب کرده پس امام برای کل مردم جهان

 می باشد.

معصوم از هر گناهی اند: در ادامه ابراهیم  ،امامان

)ع( به خدا فرمود که از نسل من نیز امامانی 

اما خداوند نه می  "قال من ذریتی"قرار بده 

بلکه میگوید  ،نه می گوید خیر و آری ،گوید

یعنی این عهد به "الینال عهد ظالمین"

 ظالمین نمیرسد.

خوب منظور از ظالم یعنی چه؟ یعنی کسیکه 

خوب منظور چه نوع ظلمی  ،ظلم کرده باشد

هر نوع ظلم بهتر  به جایمی باشد؟ 

چرا که  ،است بگوییم هر نوع گناه

هر گناه با خود یک ظلم به همراه 

پس می توان  ،یا حق النفس می باشد یا حق الناس می باشد و یا حق اهلل ،دارد

نتیجه گرفت که ائمه از هر نوع گناه مبری می باشند و این همان مقام عصمت 

 است که در قرآن آمده.

 

 

 

 

 

 

 

 

  {امامت مقامی فراتر از نبوت}
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 بسم هللا الرمحن الرحمی

 (2سرنوشت یک قوم )

ان تیه رائیل را از مصر نجات داد و به بیابوسی بنی اسحضرت م

رساند. بنی اسرائیل از سختی های بیابان شکایت کردند و 

خداوند ابری باالی سر آن ها قرار داد که از گرما در امان باشند 

و از خوراکی های اسمانی برای آن ها فرستاد و چشمه هایی 

 برایشان جاری ساخت. 

راضی و قانع نبودند و زندگی عادی )مانند  اما قوم بنی اسرائیل

انچه در مصر داشتند( را می خواستند. موسی )ع( هم خطاب به 

شما نعمت های خداوند را با چیز های دنیوی  :((آن ها گفت

عوض می کنید، حال از این جا خارج شوید و آرزو های خود را 

 برآورده سازید.(( و سپس از میان قوم بیرون رفت. قوم بنی

اسرائیل که رفتن موسی را به معنای نزول عذاب می دانستند 

تصمیم به توبه گرفتند. شرط قبول شدن توبه چهل سال ماندن 

 در بیابان تیه بود.

آن ها هر بار می خواستند از بیابان خارج شود با بالیای آسمانی  

رو به رو می شدند. بعد از چهل سال که خداوند توبه آن هارا 

وارد اریحا در فلسطین شوند  بنی اسرائیل فرمود که بول کرد بهق

آورند و عهد خود را با خداوند محکم کنند.  جا و شکر خدا را به

اما آن ها باز هم سرکشی کردند و این بار بالی طاعون بر آن 

ها نازل شد. خداوند از موسی خواست تا با قومش وارد سرزمین 

در آن جا زندگی مقدس شوند. ولی چون قومی ستمگر)عماله( 

می کرد بنی اسرائیل حاضر به رفتن نشدند. بعد از مدتی قوم 

دوباره عهد خود را شکستند و فقط عده ای انگشت شمار با 

موسی ماندند. موسی نیز قوم خود را نفرین کرد و دوازده نفر 

سرکرده قوم به مرگ ناگهانی مردند و هر کس در مقابل موسی 

ید. اما نسل جدید بنی اسرائیل به می ایستاد به هالکت می رس

 فرمان موسی گردن نهادند و به جنگ با ستمگران بر خاستند. 

 

 

 

 

 

خداوند به موسی وعده نزول تورات را داد و موسی نیز برادر خود 

هارون را برای ادارۀ امور بنی اسرائیل گماشت و خود نیز به کوه 

طور رفت. در ابتدا قرار بود موسی سی روز از قوم دور باشد ولی 

  خداوند برای امتحان بنی اسرائیل وعده را به چهل روز رسانید. 

و موسی نیامد مردی به نام سامری وفتی سی روز طی شد 

آورد و به ی از آن درصدا های ،گوساله ای از طال ساخت و با حقه

          موسی بدقولی کرد و دیگر  :((اسرائیل گفت مردم بنی

گردد. مشکالت و بدبختی های ما هم از این است که ما برنمی

 بت نداریم. اینک من بتی از طال ساخته ام.(( 

له های وی را باور کردند و به پرستش گوسامرم هم حرف  

 سامری پرداختند.       

 ادامه دارد...    
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 شاید هر بار که کتاب های درسی خود را مطالعه می کنی و با 
 دانش های نوین و پیشرفت های علوم و فنون بشری آشنا  

 می شوی، متعدد این سواالت را از خود پرسیده اید؛
 چرا کشور من از بسیاری از کشورهای غربی در علم و فناوری و اقتصاد عقب تر است؟_                                                                       

 
                                                                    اگر دین اسالم مترقی ترین و جامع ترین دین است که ضامن پیشرفت و سعادت حیات دنیوی و  _                                                                      

                                        لکه هیچ کدام از کشورهای اسالمی در زمره مترقی ترین است، پس چرا نه تنها کشور من باخروی                                                                         
 کشورهای دنیا نیستند؟                                                                        

 
     اگر آنگونه که در کتاب تاریخ خوانده ایم، کشور من سابقه تمدنی دیرینه ای داشته است و در علم و _                                                                      

   فناوری از همه کشورها جلوتر بوده است، چگونه شد که امروز در مسیر رشد و پیشرفت از کشورهای                                                                         
 غربی عقب مانده است؟                                                                        

 
 

  

 نگاهی متفاوت به موضوع اقتصاد مقاومتی؛

 مقاومِت اقتصادی

 دکتر حسن عباسی:

 پاسخ اول

پیشرفت فقط پیشرفت مادی و پیشرفت در 

علم و صنعت و فناوری نیست. اگر نگاهی به 

وضعیت فرهنگی کشورهای به اصطالح 

شاهد ظلم و ستم و بی عدالتی، پیشرفته بکنی، 

مفاسد اخالقی، سست شدن روابط خانوادگی و 

های انسانی خواهی بود، و دور شدن از ارزش

در طول تاریخ پیشرفت های هر جامعه ای که 

معنویت و ارزشهای اخالقی و انسانی را کنار 

گذاشته است، تداوم نیافته است و فرو پاشیده 

 است.

 پاسخ دوم

عامل همه این عقب ماندگی ها و مشکالت 

که در کشور ما و سایر کشورهای اسالمی 

است، همین کشورهای غربی و اصطالحًا 

تاریخ چند صد پیشرفته هستند. آنها در طول 

ساله اخیر، با استعمار کشورهای دیگر و یا به 

نشانده و حکومت رساندن پادشاهان دست

مزدور، اجازه رشد و پیشرفت در عرصه های 

علمی و اقتصادی را به کشورهای دیگر ندادند. 

نمونه های متعدد از توطئه ها و دشمنی 

کشورهای غربی در گذشته و در حال حاضر، 

ما و سایر کشور های درخصوص کشور 

 اسالمی، نشان دهنده این واقعیت است.

 

 پاسخ سوم

 توانیم!!!پاسخ سوم: ما نمی

 شاید این پاسخ را هم از برخی شنیده باشی که ما نمی توانیم! البته کسانی که این سخن را می گویند دو دسته هستند:

ای که در علم و دانش و فناوری سابقههای بیها نژاد برتر هستند و پیشرفتگویند غربیشوند کسانی هستند که می دسته اول که البته دیگر کمتر پیدا می -

 که داشته اند نشان دهنده این است که آنها به لحاظ استعداد و فکر و اندیشه، برتری دارند.

ها طی کردند و ما نیز تا با تقلید از غرب در همه شئونات زندگی، همان مسیر غربیدسته دوم کسانی که میگویند مسیر پیشرفت تنها همان مسیری است که _ 

 .((ما باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم )) را طی نکنیم و غربی نشویم، پیشرفت نخواهیم کرد و نمی توانیم! و راهکار پیشرفت ما تنها یک جمله است؛

 


