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یسؤاال قه ف  ت 
ام شب، قصد گرفتن روزه داشتم، اما سحر بیدار نشدم تا نیّت کنم. نزدیک آفتاب از خواب بیدار شدم، آیا روزه .1

 صحیح است؟
 شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت کرد عالوه بر قضا، باید کفّاره هم بدهد؟. آیا می2
 د شخص؟. مالک در ضرر، تشخیص پزشک است یا تشخیص خو3
 ها را بخورم؟توانم روزه؛ آیا میشود. به علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستی بر من غالب می4
 شود؟گردد ؛ آیا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل میآید و با آب دهان مخلوط میهایم خون بیرون می. گاهی از لثه5
 دار چه حکمی دارد؟و سرم برای روزه کند، آمپول. آیا فروبردن خلط، روزه را باطل می6
 ها واجب است؟ها مشقت دارد آیا روزه بر آندخترانی که تازه به تکلیف رسیدند و روزه گرفتن برای آن .7
 ها و وسایل نجومی، اعتبار دارد؟. آیا رؤیت ماه به وسیله چشم مسلح و تلسکوپ8
 

ی ق ال الت اخ  سؤا
 داران است؟داران هم مراتبی وجود دارد؟ چه عاملی منجر به تفاوت میان روزه. آیا برای روزه9 

 بریم؟هایمان لذت نمی. راه لذت بردن از مناجات در ماه رمضان چیست؟ چرا از مناجات10
طان در ماه شود؟ چرا با وجود به بند کشیده شدن شی. آیا حقیقتاً در ماه رمضان شیطان به بند کشیده می11

 رمضان، گناه و گناهکار همچنان وجود دارند؟
خوانیم که خدایا گناهان گذشته و آینده مرا ببخش. چگونه امکان دارد که خداوند . در برخی از دعاها می12

 گناهان آینده را ببخشد؟
 

المی: ت ک  سؤاال
 توانند روزه نگیرند و کفاره آن را بدهند؟. روزه گرفتن چه منفعتی دارد وقتی پولدارها می13
 . رمضان چه مهمانی است که، مهمان باید از خوردن و آشامیدن اجتناب کند؟14
  گردد؛ پس تالش و اختیار انسان چه معنا دارد؟. اگر در شب قدر، مقدرات معیّن می15 
که ما راه سختی در پیش داریم؛ ، درحالی«وان الراحل الیک قریب المسافة...»خوانیم: . در دعاى ابوحمزه می16

 این دو چگونه باهم سازگار است؟
 

ی اس ی ت س  سؤاال
توضیح  –کند یا نه ا مخدوش میساله با چین و اینکه آیا این قرارداد اقتدار و عزت ما ر  25 . درباره قرارداد 17

 دهید؟
 کنیم؟ی پیشرفت کشور و رفاه و آسایش مردم را فراهم نمی. چرا با برقراری ارتباط  با آمریکا زمینه18 
فایده و ی آمریکا به نظر بیجانبه. سیاست نگاه به شرق و برقراری ارتباط با همسایگان در صورت تحریم همه19

 غلط است؟
 هایی باید داشته باشد؟صلح چه ویژگی. کاندیدای ا20
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ی قه ف  سؤاالت 
 

نزدیک  .1  . نم یّت ک ن دم تا  نش ر  یدا ب حر  ا س ، ام تم داش ن روزه  ت د گرف ، قص ر شب یدا ب از خواب ب ا ت آف
یا روزه ست؟شدم، آ یح ا م صح  ا

 :کرد توجه باید را نکته سه سؤال این به پاسخ در

 که قدرهمین بلکه گیرممى روزه را فردا بگوید مثالً یا بگذراند خود قلب از را روزه نیت انسان نیست الزم -الف

 .ندهد انجام کندمى باطل را روزه که کارى مغرب تا صبح اذان از عالم خداوند فرمان انجام براى

 است بهتر کند نیت آن فرداى روزه براى (صبح اذان تا شب اول از) رمضان ماه از شب هر در تواندمى انسان-ب

 .بنماید را ماه همه روزه نیت هم ماه اول شب که

 او روزه کند، نیت و شود بیدار ظهر از پیش اگر است، خوابیده روزه نیت بدون صبح اذان از پیش که کسى -ج

. نماید واجب روزه نیت تواندنمى شود، بیدار بعدازظهر اگر و مستحب، چه باشد واجب او روزه چه است صحیح

 (1554تا1550مسائل مراجع المسائل توضیح)

 

اه در شودمی آیا. 2 ان، م ض ى رم افرت روزه از فرار برا ضا، بر عالوه کرد مس د ق م کفّاره بای هد؟ ه  بد
 واجب روزه قضای تنها و .است مکروه باشد روزه از فرار برای اگر ولی. ندارد اشکال رمضان ماه در مسافرت

 (1715 مسئله مراجع المسائل توضیح) است

 

الک. 3 ؟ خود تشخیص یا است پزشک تشخیص ضرر، در م  شخص
 در تأخیر یا  بیماری بیماری،تشدید ایجاد)ضرر به نسبت ترس که اندازه همین. است مالك بیمار خود تشخیص

 و مشابه هایمریض تجربه از زمانى و متخصص قول از گاهى ضرر خوف. است کافى باشد، عقالیى(، بهبودی

 (https://www.leader.ir/fa) رهبری معظم مقام سایت.)آیدمی دست به انسان، خود تجربه از گاهى

 

ندن درس علت به. 4 ت، و خوا تحانا تی و ضعف ام ن بر سس دمی غالب م یا ؛ شو اروزه توانممی آ  را ه
 بخورم؟

 :دهید انجام توانیدمی کار دو ولی نیست خواریروزه مجوز بحث و درس و امتحان

 شخصی سفر یک قصدبه خود شهر از را مسافت کیلومتر 25 حداقل یعنی بروید، مسافرت به ظهر از قبل اینکه یکی

 .برگردید و کنید افطار آنجا کنید، طی و شوید دور

 دیگر که شد غالب شما بر ضعف روز بین در واقعاً اگر بپردازید، مطالعه و درس به و بگیریدروزه اینکه دیگر راه

 اینکه صرفبه اما. آورید جابه را قضایش بعداً و کنید افطار داشت، مشقت و بود سخت یا نبود تحملقابل واقعاً
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 هم هاروزه و است گناه کار این نگیرید، را اشروزه بخواهد دارد، ارشد کارشناسی آزمون یا دارد درس کسی

 .کفاره هم و دارد قضا

 (https://hadana.ir هدانا سایت)

 

هی. 5 ثه از گا یرون خون هایمل ب با و آیدمی ب خلوط دهان آ یا ؛ گرددمی م ن اگر آ برم، فرو را آ  روزه ب
طل ؟می با  شود

 نیست، روزه مبطل و ندارد اشکال آن بلعیدن و است طهارت به محکوم شود، مستهلک دهان آب در لثه خون اگر

 ضرر روزه صحّت به و ندارد اشکال آن فروبردن خون، با دهان آب بودن همراه در شک صورت در همچنین و

 (https://www.leader.ir/fa) رهبری معظم مقام سایت. )زندنمی

 

بردن یا. آ6 طل را روزه خلط، فرو پول کند،می با رم و آم ی س ؟ حکمی چه دارروزه برا  دارد
 شود، دهان فضای داخل اگر ولی ندارد، اشکال نرسیده دهان فضای به تا سینه، و سر اخالط بردن فرو: مراجع همه

 رساله.)نبرد فرو را آن که است آن( مستحب احتیاط: مظاهری و سیستانی،زنجانی عظام آیات) واجب احتیاط

 (1580 مسئله مراجع

 :سرم و آمپول

 رگ در که آمپولی هر و مغذّی یا مقوّی هایآمپول از دارروزه که است آن واجب احتیاط: ایخامنه اهللآیت

 نیز و شودمی تزریق عضله در که دارویی هایآمپول لکن کند، خودداری ها سرم انواع نیز و شودمی تزریق

 (7۶7 سؤال االستفتائات، اجوبة.) ندارد مانعی رود،می کار به کردن حسّ بی برای که هاییآمپول

 ((https://www.sistani.org.  کندنمی باطل را روزه کدامهیچ: سیستانی اهللآیت

 شوندمی تزریق عضالنی صورتبه که حسّی بی یا تقویتی یا دارویی هایآمپول انواع تمام:شیرازی مکارم اهللآیت

 که) وریدی های سرم و هاآمپول تزریق ولی ندارد؛ اشکالی دارروزه افراد برای واکسن عضالنی تزریق همچنین و

 (http://www.makarem.ir.)نیست جایز( شوندمی تزریق رگ در
 

ترانی .7 لیف به تازه که دخ یدند تک ن روزه و رس ت ی گرف ن برا ت هاآ ا دارد مشق زه آی ن بر رو جب هاآ  وا
؟  است

 روزه هنگام این در که است قمری سال نه تکمیل همان دختران شرعی بلوغ مشهور، نظر بر بنا: ایخامنه اهللآیت

 ضرر ایشان برای گرفتن روزه اگر ولی نیست، جایز عذرها از بعضی مجردبه آن ترك و است واجب هاآن بر

 .است جایز هاآن برای افطار باشد، زیاد مشقت با همراه برایشان آن تحمل یا باشد داشته

(https://www.leader.ir/fa) 
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 سختی) مشقت موجب کهاین مگر ، باشد شدید هرچند نیست خواریروزه مجوز تنهاییبه ضعف: سیستانی اهللآیت

 است جایز ضرورت مقدار به( فقط) آشامیدن یا خوردن صورت این در که باشد( نیست تحملقابل عادتاً که زیاد

 واجب او بر کفاره و نماید قضا رمضان مبارك ماه از بعد باید و نماید امساك را روز بقیه واجب احتیاط به ولی

 (1914م ،539ص جامع، المسائل توضیح)نیست

 ولی شوند،می بالغ( شمسی روز 25 و ماه 8 و سال 8) قمری سال نه شدن تمام با دختران: شیرازی مکارم اهللآیت

 رمضان ماه تا اگر و. نیست واجب هاآن برای آن انجام نباشند، روزه مثل تکالیف از برخی انجام بر قادر چنانچه

 .کنند سیر را فقیری باید هرروز برای ولی ندارد، نیز قضا نباشند، همآن قضای بر قادر بعد سال

(https://makarem.ir) 

 

ت یا. آ8 ه رؤی یله به ما پ و مسلح چشم وس ایل و هاتلسکو بار نجومی، وس ت  دارد؟ اع
 مسلح چشم وسیله به ماه اول آرى،: فرمایندمی نورى و فاضل اى،خامنه بهجت، عظام آیات معظم مراجع بین در

 (https://www.porseman.com) .شودمى ثابت نجومى، وسایل یا و تلسکوپ و
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ی ق ال الت اخ  سؤا
 

ی روزه. آ9  برا زهیا  یان رو ت م به تفاو جر  ن لی م چه عام ؟  بی وجود دارد مرات ن هم  ؟داران دارا  است
 ممکن ما از هرکدام  روزه کیفیت اما نماییممی گرفتن روزه به ملزم را خود ما  همه رمضان مبارك ماه در اگرچه

 کیفیت و کمیت دهد قرار تأثیر تحت را کیفیت این تواندمی که اموری ازجمله. باشد متفاوت دیگری با است

 بهتر را کار آن باشد، آگاه بیشتر خوب کار یک مزایای و فواید به نسبت انسان هرچقدر.ماست معرفت و شناخت

 .بود خواهد بیشتر آن انجام برای اهتمامش باشد، ترواقف عمل آن ترك عوارض به که هرچقدر و دهدمی انجام

 عهده از شرعی تکلیفی فقط گرفتن روزه با که باشد حد این در روزه از شناختشان و معرفت است ممکن ایعده

 ترسریع هرچه دارند دوست و کنندمی تصور سنگین و سخت امری را تکلیف این حتی بعضاً و شود برداشته هاآن

 با وداع هنگام به حتی و کرده تلقی آورنشاط و سازنده امری را روزه دیگر برخی اما برسد؛ اتمام به رمضان ماه

 معنوی و مادی هایخواسته انسان که شودمی فراهم موقعی شناخت و معرفت این به رسیدن.ریزندمی اشک ماه این

 طبیعتاً برویم جلو مادی نیازهای اساس بر فقط بخواهیم اگر. نماید بندیاولویت را خود نیازهای و بشناسد را خود

 دید و بامعرفت اگر اما شود؛نمی انسان عاید آنی هایبردن لذت و خوابیدن و خوردن جز چیزی مادی نیازهای در

. بگذریم واالتر اموری به رسیدن برای مادی نیازهای از باید گاهی که شد خواهیم متوجه کنیم، نگاه نیازها به بهتری

 .کندمی متفاوت یکدیگر از را دارانروزه نیازها، به پاسخگویی تأخر و تقدم به نسبت شناخت و معرفت بنابراین

 منتها است نفسانی امور از پرهیز و نمودن خودداری روزه روح که است این نمود دقت آن به باید که دیگری نکته

 دارانروزه مراتب تا شودمی باعث خودداری این کیفیت و کمیت یعنی است مراتب دارای کردن خودداری این

 .باشد متفاوت هاآن درجه و

 توجه مفطرات به فقط دارد قرار پایین مرتبه در که داریروزه یعنی است؛ مفطرات از پرهیز روزه برای گام اولین

 و اولین مرحله این. کندمی خودداری کار همان انجام از کندمی باطل را اشروزه کاریچه که بیندمی و کندمی

 .است داریروزه مرتبه ترینپایین

 ترینآسان (1.)«وَالشَّرابِ الطَّعامِ تَرك صِیامِه، فی الصّائِمِ عَلَی تَعالی اللّهُ افتَرَضَ مَا أیسَرَ إنَّ»: خوانیممی روایت در

 .است نیاشامیدن و نخوردن است، ساخته واجب اشداریروزه در دارروزه بر متعال خدای که چیزی

 بلکه کنندمی پرهیز روزه مفطرات از فقطنه که هستند کسانی بگیرند قرار باالتر مرتبه در خواهندمی که کسانی اما

 رمضان ماه در که کنندمی سعی ایمان اهل مثالً. گذارندمی هم گناه ترك بر را خود کار بنای رمضان ماه ابتدای از

 .نکنند غیبت هم و باشند روزه هم
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 وَ هَذَا غَیرَ أَشْیاءَ عَدَّدَ وَ جِلْدُك وَ شَعْرُك وَ بَصَرُك وَ سَمْعُک فَلْیصُمْ صُمْتَ إِذَا»: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 روزه نیز پوستت و مو چشم، گوش، بایستی گرفتی روزه کهآنگاه (2).«فِطْرِك کیوْمِ صَوْمِک یوْمُ یکونُ الَ قَالَ

 .بدارد

 ."باشد تو کردن افطار روز همانند نباید تو، داریروزه روز ":فرمود و شمرد را دیگری موارد حضرتش

 افرادی. دارد کراهت اما نیست گناه کارها از برخی انجام. است مکروه امور از کردن پرهیز هااین از باالتر مرتبه اما

 انسان که است این باالتر و آخر مرتبه و کنند؛می پرهیز هم مکروهات از دارند قرار داریروزه باالتر مرتبه در که

 رضای کسب برای هم را مباح امور حتی یعنی دهد انجام الهی رضای کسب جهت را خویش افعال و اعمال همه

 از هم اندمرتبه این در که کسانی. نماید ماه این از بردن بهره صرف را خویش وغمهم تمام و رساند انجام به الهی

 مکروهات از پرهیز برای ایبرنامه هم نمایند،می دوری ه کبیر و صغیره گناهان از هم و کنندمی پرهیز مفطرات

 .دهندمی قرار خداوند بندگی مسیر در ا ر مباح امور هم و دارند

 87 صفحه ،4 جلد الکافی،. 2      352 ص 97 ج األنوار، بحار. 1: هانوشتپی

 

ت راه. 10 ز بردن لذ ت ا ا ناج اه در م ؟ رمضان م یست ت از چرا چ ناجا ت هایمانم  بریم؟نمی لذ
 بدون و آرام و توجه با همراه که است مهربان خداوند با نیاز و راز و گفتگو نوعی کردن نجوا همان یا مناجات

 دو این فرق و خوانیممی مناجات فقط گاه و کنیممی مناجات ما گاهی.پذیردمی انجام خلوت محیطی در و هیاهو

 دعایی یا مناجات خواهدمی فقط باشد ضعیف خداوند با ارتباطش انسان وقتی. ماست تعمق و توجه میزان در امر

 نیز خداوند با ارتباطش است برخوردار قوی ایمان از که انسانی اما شود؛ رد آن معانی در دقت بدون و بخواند را

 کند،می اعتراف اشنیازمندی و عجز به کند،می دعا زند،می حرف خداوند با خود خلوت در او. است متفاوت

 .نمایدمی مغفرت طلب و بخشش درخواست و شماردبرمی را گناهانش

 مَسموعَةٌ، فیهِ وأصواتُک»...: فرمایندمی رمضان مبارك ماه در دارانروزه با رابطه در( السالمعلیه) علی حضرت

 .است ترحّم مورد مناجاتت و شودمی شنیده تو صداهای ماه این در ؛...« مَرحومَةٌ فیهِ ومُناجاتُک

 هرچه که برسد جاییبه کارش است ممکن باشد تفاوتبی گناهانش انجام به نسبت و شود گناه اهل وقتی انسان

 گناه اهل که هم هرچقدر انسان و کندمی تغییر شرایط رمضان مبارك ماه اما نکند توجهی او به خداوند بزند فریاد

 یعنی همه، برای است داده عامی اذن ماه این در خداوند چراکه کندمی دریافت را باخدا مناجات مجوز باز باشد

 .شودمی روبرو الهی بارحمت ماه این در انسان مناجات

 دو بین عاطفی رابطه اگر مثالً. باشد داشته محبتی مقابلش طرفبه نسبت که بردمی لذت مناجات از انسان زمانی 

 از باشند نداشته هم جدیدی حرف اگر حتی کنند گفتگو باهم خلوت در که مندندعالقه همواره شود ایجاد نفر

 و باشد داشته وجود محبت شدت اگر نیز خداوند با انسان رابطه در. دارند دوست را خلوت این محبت شدت

 باشد داشته دوستش و بخواهد اشبزرگی و عظمت خاطر به حقیقتاً بلکه حوائج، رفع برای فقطنه را خداوند انسان

 .برد خواهد لذت او با گفتگو از
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 أنَّ عَلِمتُ إذا: سبحانَهُُ  اللّه قالَ: آله و علیه اهللصلیِ  اللّه رسولُ»: فرمایندمی که است( ص) اکرم پیغمبر از روایتی

 که بدانم گاه هر: فرمود سبحان خداوند ؛(1) مُناجاتِی و مَسألَتِی فی شَهوَتَهُ نَقَلتُ بِی االشتِغالُ عَبدِی علی الغالِبَ

 لذت برای روایت این طبق.نمایممی خود با مناجات و درخواست به متمایل را او است، مشغول من به غالباً امبنده

 و بیندیشیم دنیوی هایلذت به فقط و فقط باشد قرار اگر. کنیم فراهم را آن هایزمینهپیش باید مناجات از بردن

 ساعات در و همواره اگر اما کرد؛ نخواهیم درك را لذت این نماییم الهی غیر اموری صرف را خود اوقات غالب

 خواهیم پیدا خداوند با مناجات برای بیشتری توفیق بگیریم فاصله گناهان از و باشیم خداوند یاد به زندگی معمولی

 .برد خواهیم بیشتری لذت مناجات از و کرد

 :هانوشتپی

 235 ص ،4 ج شهری،ری محمدی الحکمه، میزان

 

ا   آیا. 11 ت یق ه در حق ان ما یطان رمض یده بند به ش ا چرا شود؟می کش د ب یده بند به وجو یطان شدن کش  ش
ه در ناه رمضان، ما هکار و گ نا ؟ وجود همچنان گ  دارند

 انسان نزد را هاآن ها،زشتی تزیین با شیطان. است شیطان گرددمی انسان اغوای و فریب به منجر که عواملی از یکی

 و اراده با که است انسان این و آوردمی فراهم را گناه سمت به انسان تهییج و تحریک اسباب و دهدمی جلوه زیبا

 .نگردد تسلیم شیطان برابر در تواندمی ایمان برکت به و کندمی پیدا را شیاطین با مقابله توان خویش اختیار

 روایت در اینکه منتها است موجود نیز او دهندگی فریب خاصیت و دارد وجود شیطان رمضان مبارك ماه در

 دارد، وجود مبارك ماه خود در که است خاصیتی دلیل به شودمی کشیده بند به رمضان ماه در شیطان گویندمی

 .شیطان ماهیت تغییر دلیل به نه

 هاخوردنی از کردن خودداری همین و است نهفته خودداری نوعی گرفتن روزه روح در گیردمی روزه انسان وقتی 

 به شیطان گویندمی دلیل همین به نمایدمی تنگ را شیطان تحریک بستر ماه این در گناه از پرهیز و هابردن لذت و

 ماه. شودمی حذف گناه سمت به تحریک و گناه برای الزم بستر روزه، واسطهبه چون شودمی کشیده زنجیر

 .بود نخواهد شیطان از اثری باشد خداوند ذکر که جایی و است خداوند یاد و ذکر ماه رمضان مبارك

 انسان در شیطان( 1)«بِالجُوعِ مَجارِیهُ فَضَیـقوا الدَّمِ مَجرَی آدَمَ ابنِ مِنِ لَیجری الشَّیطانَ إنَّ»:خوانیممی روایت در

 ماه روزه، خود خاصیت بر عالوه.کنید تنگ را او مجاری گرسنگی، با پس. خون جریان همچون شود،می جاری

 ویژه رحمت و عنایت نوعی و شودمی انسان حال شامل خاص طوربه الهی لطف که ویژه است ماهی نیز رمضان

 خود گفته لبیک خداوند مهمانی به خویش اختیار و اراده با که انسانی و گرددمی نازل انسان بر خداوند جانب از

 .نمایدمی رحمت این شامل را

 با بگوییم تا گرددنمی فراهم شیطان توسط فقط گناه اسباب که است این کرد دقت آن به باید که دیگری نکته

 شیطان ناحیه از هم گناهان سمت به انسان تحریک.داشت نخواهد وجود گناهی رمضان، ماه در شیطان شدن زنجیر

 خویش جایگاه در همچنان اماره نفس است، زنجیر در شیطان رمضان ماه اگر. اماره نفس ناحیه از هم و است
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 شدن زنجیر و غل به منجر رحمت، ماه ماهیت اگرچه این بر عالوه.دهدمی ادامه اشگریوسوسه به و دارد وجود

 .گرداند فعال را او مجدداً و بازنماید شیطان پای از را زنجیر و غل تواندمی گناه اما گرددمی شیاطین

 به و برده رمضان ماه از ایبهره خویش باایمان متناسب هرکس و است مراتب دارای داریروزه که کنیم دقت

 مشخص و معین ما داریروزه مرتبه و ما اعمال و رفتار یعنی. بردمی فیض شیطان شدن محبوس از هم نسبت همان

 الشَّهْرِ هَذَا فِی الْجِنَانِ أَبْوَابَ إِنَّ النَّاسُ ایها":فرمایندمی( ص)اهلل رسول. باشد محبوس میزان چه به شیطان که کندمی

 درهای! مردم ای  عَلَیکمْ الیفَتِّحَهَا أَنْ رَبَّکمْ فَاسْأَلُوا مُغَلَّقَةٌ النِّیرَانِ أَبْوَابَ وَ عَلَیکمْ الیغَلِّقَهَا أَنْ رَبَّکمْ فَاسْأَلُوا مُفَتَّحَةٌ

 است؛ بسته آتش، درهای و نبندد شما روی به[ را درها این] که بخواهید خدا از است؛ گشوده ماه این در بهشت

 الیسَلِّطَهَا أَنْ رَبَّکمْ فَاسْأَلُوا مَغْلُولَةٌ الشَّیاطِینَ وَ".بازنگرداند شما روی به را هاآن که بخواهید خود پروردگار از

 (2. )نسازد تسلّط شما بر را هاآن که کنید درخواست خدا از هستند؛ دربند شیاطین و"عَلَیکمْ

 حبس از ا ر هاآن تواندمی انسان رفتار اما اندمحبوس اگرچه شیاطین که دهدمی نشان خوبیبه روایت این در دقت

 .گرداند مسلط انسان بر و درآورده

 :هانوشتپی

 220 صفحه, 1۶ جلد, المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك. 1

 2۶۶ ص ،2 ج ،(ع)الرضا أخبار عیون صدوق،. 2

 

ها از برخی. در 12 عا یا که خوانیممی د ناهان خدا ته گ ذش ه و گ بخش مرا آیند نه. ب کان چگو  که دارد ام
ناهان خداوند ه گ ؟ را آیند بخشد  ب

 به دهد قرار بخشش مورد را ما آینده و گذشته گناهان که کنیممی درخواست خداوند از دعاها از برخی در اینکه

 مورد را ما گناهان دلیل، بدون خداوند و باشیم نداشته عمل در اختیاری و اراده آینده در ما که نیست این معنای

. کندنمی عبث کار و است حکیم خداوند چراکه. ندارد هماهنگی نقل و عقل با امر این طبیعتاً. دهد قرار رحمت

 و بگذارد آزاد آینده در را او بعد و بدهد عذاب وعده فعل آن فاعل به و کند اعالم حرام را عملی خداوند اگر

 جور خداوند حکمت با امر این بخشممی را اتآینده گناهان تمام من کن، عمل خواستی که هرگونه بگوید

 .آیددرنمی

 سَعْیهُمْ کانَ فَأُولَئِک مُؤْمِنٌ وَهُوَ هاسعی لَهَا  وَسَعَی الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ»: خوانیممی قرآن در هم نقلی حیث از

 (1)«مَشْکورًا

 بنابراین. شد خواهد داده اشسعی جزای باشد، مؤمن و کند سعی آن طلب در و باشد آخرت خواهان که هر و

 شاید.داشت را گناهان بخشش توقع دلیلبی تواننمی و است تالش و سعی پاداش، به رسیدن شرط آیه این طبق

 و خداوند از درخواست  واسطهبه انسان که است این دعا در آینده گناهان بخشش از منظور که گفت چنین بتوان

 طریق از گونهاین خواهدمی انسان درواقع است بخشش و غفران برای الزم  زمینه و بستر خواهان او محضر در دعا
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 هایزمینه تواندمی دعا در هادرخواست نوع این. نماید جذب آینده در چه و حال زمان در چه را الهی رحمت دعا

 .آورد فراهم را انسان  آینده احتمالی گناهان و گذشته گناهان آمرزش

 آن روی فقط و گرفته را جمله یک از بخشی اینکه نه افکنیم نظر روایات مجموع به باید ما اینکه بعدی نکته

 در خداوند. است ذکرشده روایات و قرآن در آن برای الزم شروط و قیود و گناهان بخشش راه. شویم متمرکز

 عمل پذیرش شرط تقوا آیه این در.پذیردمی باتقوایان از فقط خدا( 2)«الْمُتَّقِینَ مِنَ اللَّهُ یتَقَبَّلُ إِنَّمَا» :فرمایدمی قرآن

 است گناه آن سمت به بازگشت عدم و توبه گناهان بخشش شرط که داریم روایات در یا و است شدهمعرفی انسان

 آینده، در انسان اگر که باشد معنا بدین تواندمی نیز آینده گناهان بخشیدن.شوندنمی محو دلیل بدون گناهان لذا

 که گناهانی نه دارد وجود آن از پوشیچشم و بخشش احتمال شود مرتکب غفلت روی از و عمد غیر را گناهی

 دعاها از برخی ن خواند واسطهبه گناهان بخشش در نویدها نوع این بیان این بر عالوه.باشد اختیار روی از و عمداً

 .است نهفته ادعیه آن در که است فراوانی ثواب و اجر از نشان

 :هانوشتپی

 19 آیه اسراء، سوره.1

 27 آیه مائده، سوره.2
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ت المی سؤاال  :ک
 

ن روزه. 13 ت تی چه گرف تی دارد منفع ا وق نندمی پولداره یرند روزه توا فاره و نگ ن ک ند؟ را آ ه  بد
 :شودمی تقدیم نکاتی پاسخ به رسیدن برای

 در. ثروتمند چه و باشند فقیر چه. است واجب هستند مکلف که کسانی برای و است الهی واجبات از روزه: الف

 قضای و کردن توبه با فقط و است کارگناه کند ترك را گرفتن روزه عذر، بدون ثروتمند فرد اگر  صورت، این

 .نیست گناه رفتن بین از باعث کفاره دادن وجههیچبه و گیردمی قرار بخشش مورد روزه آن

 فرد گاههیچ و. اندداشته موجهی و شرعی عذر و اندنشده عمل انجام به قادر که است کسانی به متعلق کفاره: ب

 .نیست عادی صورت در کفاره دادن و واجب انجام بین مخیر مکلَّف

 کرد چنین اگر و کند ترك را آن دلیل بدون تواندنمی کسی و شود امتثال باید و خداست حکم گرفتن روزه:  ج

 .گیردنمی را الهی حکم جای گاههیچ کفاره و. دارد الهی عذاب استحقاق

 صورتی در کفاره و است الهی حکم این و است الزم و واجب دارند گرفتن شرایط که کسانی بر روزه: اینکه نتیجه

 . نیستیم آن انجام به قادر وجههیچبه و داریم موجه عذر عمل اصل انجام برای که راهگشاست

 .ندارند گرفتن روزه به نیازی و هستند الهی عبادت جای پول دادن به قادر پولدارها نشود گمان پس

 

نی چه رمضان. 14 ست مهما د مهمان که، ا ز بای یدن و خوردن ا شام ب آ نا ت ؟ اج  کند
 اهللصلیـ  اکرم رسول کهچنان است شده تعبیر خداوند میهمانی ماه به روایات در آن از که رمضان، ماه روزه درباره

 خدا میهمانی به شما که است ماهی ماه این اهلل؛ ضیافه إلی فیه دعیتم شهر هو»:است فرموده ـ سلم و آله و علیه

 میهمانی و هاانسان میهمانی) میهمانی دو این فرق(  295 ص ،1ج الرضا، اخبار عیون صدوق،)« .ایدشدهدعوت

 بدن موردنیاز که چیزی و شودمی پذیرائی بدن از و است میهمان بدن ها،انسان میهمانی در که است این در( خدا

 روح نیست؛ میهمان بدن خداوند، میهمانی در اما.شودمی گذاشته اختیارشان در برد،می لذت آن از بدن و هست

 پذیرائی انسان روح از ماه این در خداوند. کندمی فرق هم هاپذیرائی فلذا است؛ معنوی میهمانی و. است میهمان

 قرار موردقبول را اعمال همه و عبادت، را او خواب و تسبیح و ذکر را دارروزه هایکشیدن نفس که چرا کند؛می

 .دهدمی

 مأمور را فرشتگان از ایعده خداوند رمضان ماه در: است فرموده( سلم و آله و علیه اهللصلی) اهللرسول کهچنان

 و خیر درخواست داران،روزه برای دعا این: فرمایدمی حضرت آن سپس کنند دعا دارانروزه برای تا کندمی

 برای را فرشتگان من فرموده، سبحان خدای که داد خبر من به جبرئیل: است فرموده باز و. است خداوند از خوبی

 ( 228 ص ،3 ج المتقین، روضه مجلسی، محمدتقی.) دارانروزه برای مگر نکردم، موکل کسیهیچ دعای
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 هدایای تمام که دهندمی هاآن به عظیمی بسیار هدایای و جایزه پایان در ماه، یک پذیرائی از بعد خدا، میهمانی در

 و کنند،می عطا دارروزه بندگان به واسطه بدون سبحان خداوند هم را آن. رسدنمی ماه یکآن اندازهبه دنیا

 بهشت آن، و. دهممی را آن جزای دارروزه به خودم من و است، من مال روزه «به اجزء أنا و لی الصوم: فرمایدمی

 :گویدمی شاعر کهچنان دهندمی عیدی فطر سعید عید روز در هم،آن. باشد مقتدر ملک حضور در که جاویدان

 .گیرم ساغر و روزهسی حاصل دهم که تدبیرم این در مانده من و است عید روز

 در تاجری هیچ که بردیم، ماه این در سودی ما العالمین؛ أرباح أفضل أرجحنا و»: فرمایدمی( السالمعلیه)سجاد امام

 .(. رمضان ماه وداع دعای سجادیه، صحیفه)« .است نبرده دنیا گوشه هیچ

 

ر. 15  در، شب در اگ ت ق ّن مقدرا ی س گردد؛می مع الش پ یار و ت ت ا چه انسان اخ ن ؟ مع   دارد
 پدیده، هر خاص اندازه و معین قالب که است معنا بدین شود؛می تقدیر مقدرات همه قدر شب در: گویندمی اینکه

 با و آیدمی پیش که است موانعى و شرایط اساس بر گیری،اندازه این البته.شودمی گیریاندازه روشن طوربه

 بندگان سرنوشت تعیین و قدر شب رابطه یادشده، مقدمه به توجه با. گیردمی شکل انسان قابلیت و اختیار مالحظه

 . شودمی روشن آنان، اختیارى کردار و

 دقّت به پیوند این قدر، شب در و خود علل سلسله با حادثه هر و پدیده هر گرفتن شکل و پیوند یعنى، قدر؛

 گیریاندازه

 روشن خود علل با هاپدیده این رابطه ثانیاً،. شودمی تفسیر و معلوم پیوند این زمان هر امام براى اوالً،: یعنى شود؛می

 ایرابطه اشیاء، بین که است کرده مقدّر چنان جهان، حکیمانه نظام اساس بر متعال، خداوند سویک از. گرددمی

 کند، دفاع خود کیان از کس هر... ستم پذیرش و ذلّت و کیان از دفاع و عزت بین مثال براى. باشد برقرار خاص

 طول بین اینکه دیگر مثال. است الهى تقدیر این! گرددمی ذلیل شود، ستم و زور تسلیم هرکس و شودمی عزیز

 این بر. دارد وجود رابطه ،(صدقه دادن و رحمصله قطع مثل) گناهان از بعضى ترك و بهداشت رعایت و عمر

 یابدمی عمر طول کرد، مهیا را شرایط این کهآن. گیرد قرار قالب این در باید خواهد،می عمر طول کس هر اساس

 که ـ نتیجه و عمل بین اختیارى کردار و افعال در پس. گرددمی کوتاه عمرش کرد، کوتاهى امور این در کهآن و

 :دارد قرار برابرش در دوطرفه ایجاده است، زنده تا انسان. دارد وجود مستقیم رابطه ـ است الهى تقدیر همان

 مسلم فرزندان قاتل نخعى، زیاد بن حارث اختیار سوء با یا و گرددمی نخعى زیاد بن کمیل اختیار، حسن با یا

 اختیار حسن با کهآن یعنى، الهى؛ تقدیر پس. شقى دیگرى و سعید یکى: مادر و پدر یک از برادر دو شود؛می

 حارث گذاشت، پا انحراف و گناه بیراهه به خود، اختیار سوء با کهآن و شودمی کمیل رفت، مستقیم جاده به خود

 .گرددمی

 خواهد انتخاب را راه کدام خود، اختیار و انتخاب اساس بر انسان، هر که شودمی معین قدر، شب در دیگر سوى از

 .داشت خواهد را حوادثى یا و هانعمت چه قابلیت ها،تصمیم و نیازها و راز دعاها، به توجه با و کرد
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 و کار رسیدن ثمر به شرایط و علل سلسله در ندارد؛زیرا وجود منافاتى هیچ آدمى، اختیار و الهى تقدیر بین پس

 یا دهدمی انجامنیک کردار خود، اختیار حسن با کهآن. است اسباب و علل از یکى آدمى اراده حادثه، ایجاد

 شود،می مرتکب گناهى اختیار سوء اثر بر کهآن و بیندمی جهان این در را آن نتیجه خواند،می دعایى مخلصانه

 .چشدمی را آن تلخ نتیجه

 با همگى شود،می تقدیر ـ... و زیارت و والدت زندگى، و مرگ از اعم ـ بندگان امور قدر، شب در اینکه پس

 سفارش جهت این به. آیدمی شمار به آن شرایط و هاعلت از یکى «اختیار» و است موانع عدم و شرایط و علل حفظ

 برتر شب هزار از که ـ خاص شب آن در عمل این تا بپردازید، دعا و عبادت و دارى زنده شببهشب آن در شده،

 .آورد فراهم را الهى فیض نزول شرایط ـ است

 و شرایط کدام به توجّه با و صورت چه به خاص، مکان و زمان در چیزى هر داند،می خداوند اینکه آخر نکته 

 متعلق انسان، اختیارى فعل. دهدمی انجام را کار کدام خود، اختیار با انسان فالن که داندمی و یابدمی تحقق علل

 تأکید آن بر حتى و ندارد منافات اختیار با امر این. شودمی مشخص آن حدود قدر، شب در که است خداوند علم

 و فردى تالش دلیل به آموزانش،دانش از یککدام داندمی خوبى به مجرب، و کاردان معلم مثال براى کند؛می

 و آوردمی نمره متوسط حد در کمتر، استعداد یا تالش دلیل به یککدام و شودمی قبول باال رتبه با الزم، استعداد

 قدر شب در. نیست آموزان دانش تالش کنندهنفی و است هاعلت به او دانش راه از معلم، علم. شودمی تجدید یا

 میان در موجود نظم اساس بر ها،علت به عالم خداى. شودمی بندیقالب و گیریاندازه انسان، اختیارى کردار همه

: است شده تأکید جهتازاین. است مؤثر هایعلت از یکى انسان «اختیار» و کندمی ریزیبرنامه جهان، این اشیاى

 باشیم، مشغول داریزندهشب و دعا عبادت، به را رمضان مبارك ماه سوم و بیست و یکم و بیست نوزدهم، شب

 میان در اختیار عنصر اگر. کنیم درك را الهى فیض بتوانیم و شود ما برتر توان و آمادگى زمینه خیر، اعمال این تا

 عبادت و داریزندهشب بر تأکید همهاین بر دلیلى هیچ نداشت، تأثیر ما سرنوشت در کردیممی ما چه هر و نبود

 .نبود

 

ى . در16 عا حل وان»: خوانیممی ابوحمزه د لرا یک ا .المسافة قریب ال . لی ،«. تی راه ما کهدرحا ر سخ  د
ن داریم؛ پیش و ای نه د ؟ سازگار باهم چگو  است

 یابجهت هایدستگاه و نماقطب و است حیاتى ایمسئله حرکت جهت تعیین کشتى، و هواپیما مانند وسایلى در

 خود اصلى مسیر لرزش، چند با باز شود، چرخانده هم بار هزار اگر نماقطب. دارند ایویژه اهمیت وسایل، این در

 جهت دادن نشان در نماقطب. شود منحرف یا و بایستد حرکت از گردد موجب موانعى اینکه مگر کند؛می پیدا را

 اگر که است دقیقى نماى قطب انسان، فطرت. نباشد بین در مانعى است کافى بلکه ندارد؛ چیزى به نیاز درست،

 هازیبایی و سعادت و هدایت درست جهت و گیردمی قرار حقیقت به رو خود،خودبه نباشد، راهش سر بر مانعى

 آفریدگانش با متعال خداوند ، السالمعلیهم معصومین دعاهاى و احادیث و الهى کتاب تصریح به. نمایاندمی او به را

 مِنْ یَکُونُ ما» و(  4/حدید) «شماست با او باشید جا هر کُنْتُمْ؛ ما أَیْنَ مَعَکُمْ هُوَ وَ»: نیست هاآن از جداى و است
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 کانُوا؛ ما أَیْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِالّ أَکْثَرَ ال وَ ذلِکَ مِنْ أَدْنى ال وَ سادِسُهُمْ هُوَ إِالّ خَمْسَةٍ ال وَ رابِعُهُمْ هُوَ إِالّ ثَالثَةٍ نَجْوى

 سخن آهسته باهم نفر پنج هرگز و است آنان چهارمین خداوند اینکه مگر کنند،نمی نجوا باهم نفر سه گاههیچ

 آنان همراه او اینکه مگر آن؛ از بیشتر نه و کمترى تعداد نه و است ایشان ششمین خداوند اینکه جز گویند،نمی

 ( 7/مجادله). «باشند که جا هر است،

 دورم وى از من که ترعجب وین       است من به من از ترنزدیک دوست

 مهجورم من و من کنار در         دوست که گفت توان که با کنم چه

 باقر حضرت.است آفریده خود شناخت و معرفت بر را انسان خداوند. دارد خداجو و آشنا خدا فطرتى انسان

 معرفة على فطرهم»: فرمایدمی«عَلَیْها النّاسَ فَطَرَ الَّتِى اللّهِ فِطْرَتَ» آیه معناى مورد در سؤالى به پاسخ در السالمعلیه

 خداوند یعنى،(.241،ص1برقی،المحاسن،ج). «است آفریده پروردگارشان معرفت بر را هاآن خداوند ربهم؛ انه

 هاغفلت گناهان، زنگار از ها،انسان فطرت و جان آینه اگر. است آفریده پرستییگانه و توحید فطرت بر را هاآن

 و احدیت جمال ها،آن شدگانتربیت و الهى بزرگ اولیاى و پیامبران شد،مانندمی صیقلى و پاك هاخودبینی و

 . کردندمی مشاهده آشکارا را پروردگار انوار

 و ما میان و ساخته حقیقت،محروم عالمتاب خورشید دیدن از را ما ها،خودبینی و هابستگیدل ها،آلودگی

 :است انداخته فاصله محبوبمان

 برخیز میان از حافظ خودى حجاب خود تو          نیست حائل هیچ معشوق و عاشق میان

 االعمال تحجبهم ان اال خلقک عن تحتجب ال انک و»: فرمایدمی ابوحمزه دعاى در( السالمعلیه) سجاد امام

 تو از هاآن که است آنان ناشایست اعمال تنها و نیستى پنهان و مخفى بندگان از تو که دانممی! خدایا دونک؛

 .«است پوشانده

 انّ»: فرمودمی حضرت آن. است پوشیده و پنهان مردم از خداوند چرا: شد پرسیده( السالمعلیه) کاظم حضرت از

 شیخ.)«است آنان زیاد گناهان سبب به مردم از خداوند بودن پرده در ذنوبهم؛ لکثرة الخلق عن الحجاب

 از غفلت و گناهان خاشاك و خار زدن کنار و هاآلودگی زدودن ما، وظیفه ترینمهم(. 252صدوق،التوحید،ص

 عالم دیوار و در از حق تجلّیات گرنظاره توانمی ها،حجاب و موانع این رفع با تنها و است فطرت تابناك چهره

 . بود

 از گشتن محروم و ماندن محجوب موجب دورى، توهّم بلکه نیست جدایى و فاصله متعال، خداى و ما میان پس

 است سدهایى و موانع ساختن برطرف به مربوط بندگى، راه هایدشواری و هاسختی. است شده پروردگار لقاى

 و اللّه الى سالک هنگامى انسان. ایمکرده ایجاد خویش خداى و خود میان نادرست، عقاید ناشایست، اعمال با که

 و بزند کنار را خودساخته حجاب استقامت، و مجاهدت و اولیا و انبیا از پیروى با که است دوست کوى مسافر

 برداشتن گام که است پیدا روشن. بکشاند الهى مستقیم و هموار راه به کننده،گمراه و انحرافى هایراه از را خویش

. است سفرى چنین قطعى ثمره مقصد، به رسیدن و آرمان به نیل و دارد همراه به دشوارى و سختى راهى، چنین در
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 خدا، به پیوستگى از برخاسته «آه» و «نگاه» یک با و یابدمی خود در را خدا لطف ،«یاد» یک با انسان کهطوریبه

 .کند مشاهده دل چشم به را خدا به سفر نزدیکى تواندمی

 طول» ؛«المظلوم دعوة و البصر مد قال»: فرمود مقداراست؟ چه زمین و آسمان فاصله: شد پرسیده( ع)مؤمنان امیر از

 (229: ص النص، العقول، تحف). «مظلوم یک دعاى و نگاه یک
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ت ی سؤاال اس ی  س
 

د درباره. 17 2  قراردا ه 5 ن با سال ی ن آیا اینکه و چ رداد ای تدار قرا دوش را ما عزت و اق  – نه یا کندمی مخ
یح ید؟ توض ه  د

 هایحوزه و است شدهثبت «چین و ایران جامع هایهمکاری برنامه» رسمی عنوان با چین و ایران ساله 25 سند

 هایزیرساخت انرژی، و نفت جهانگردی، علمی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی، سیاسی،

 .شودمی شامل را... و سالمت و بهداشت تجارت، ارتباطات، فناوری و مخابراتی

 راهبردی جامع مشارکت سطح در روابط عملی ارتقای هدف با سند این:چین و ایران جامع همکاری برنامه مفاد

 یک حاضر سند.است گردیده تدوین هاهمکاری جانبههمه توسعه برای مناسب بستری ساختن فراهم منظوربه و

 روابط زمینه در برد -برد منافع و متقابل احترام بر مبتنی رویکردی( ساله 25) بلندمدت زمانی بازه در جامع برنامه

 مسائل از بسیاری با ارتباط در کشور دو نظر اشتراك.است داده قرار مدنظر را المللیبین و ایمنطقه دوجانبه،

 بین المللیبین عرصه در هاهمکاری بسط برای الزم زمینه گراییجانبهیک با مبارزه ویژهبه المللیبین و ایمنطقه

 .است آورده فراهم را چین و ایران

 و ثالثی طرف هیچ با مخالفت در لذا و شدهتدوین المللیبین و ایمنطقه توسعه و ثبات صلح، راستای در سند این.

 و ایران کشور دو جامع هایهمکاری برای راه نقشه یک سند این. نیست کشوری هیچ امور در مداخله برای یا

 هاهمکاری اندازچشم خصوص در سازی کمی سند کجای هیچ در.باشدنمی قراردادی هیچ حاوی لذا و بوده چین

 خصوص در ازجمله خاصی عدد و رقمهیچ حاوی لذا و است نشده راهبردی یا و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، از اعم

 .باشدنمی پولی و مالی منابع یا و گذاریسرمایه

 دیده بلندمدت زمانی بازه این در کشور دو جامع همکاری برنامه کلیت تا است شده گذارینام ساله 25 سند این

 قرارداد خود در مندرج بینیپیش اساس بر ایدوجانبه قرارداد هر اجرای زمانی بازه است بدیهی. شود پیگیری و

 .شودمی تعیین

 هرگونه اعطاء فاقد لذا و نبوده مطرح ایجانبهیک یا و متقابل انحصار هیچ یا و منطقه هیچ واگذاری سند، این در

 .است نشده واگذار ایحوزه یا و منطقه هیچ از برداریبهره یا و اداره مدیریت، سند این در.است انحصاری حق

 و ایران کشور دو همکاری مختلف هایعرصه که فرهنگی و اقتصادی راهبردی، سیاسی، است ایبرنامه سند این

 از را «ارتباط» توانمی چگونه اما است؛ ارتباط جنس از ساله 25 همکاری سند.است داده قرار مدنظر را چین

 را «پیشرفت» یا و «امنیت» ،«عدالت» ،«آزادی» هایارزش که زمان آن ارتباط یک. داد تمیز و تشخیص «استعمار»

 استقالل و عمل آزادی سند، یک اگر. است شده استعمار به تبدیل کند، دارخدشه کشور و ملت یک به ناظر

 پیشرفت و امنیت برخالف یا و نباشد، عادالنه «هاستانده» و «هاداده» ارزیابی در یا و کند، دارخدشه را ایران رفتاری
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 از ترمهم و ربطذی نهادهای توسط سند این بررسی. است استثماری و استعماری سندی باشد، کشور و ملت یک

 و آزادی هایشاخص با آن ارزیابی و شد، خواهد نوشته خاص رقم و عدد با و آن مبنای بر که هاییپروژه آن

 بود نخواهد دشوار چندان پیشرفت و امنیت و عدالت

(www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/08/2475968) 
 

چرا18  کا با  ارتباط برقراری با .  نه آمری ی اه و کشور پیشرفت یزم ش و رف سای یم؟نمی فراهم را مردم آ ن  ک
 سود به دستیابى و ملى منافع تأمین آمریکا، ازجمله غربى کشورهاى گرانه مادی و ماتریالیستى دیدگاه اساس بر

 غیراخالقی هرچند عملى هر اقدام آن تحقق جهت در که بوده آنان خارجى سیاست بر حاکم اصل تریناصلی بیشتر

 تاکتیکى همه زنند،می و بشردوستانه هایکمک ارسال یا بشر حقوق از دم مواقعى اگر و) است پسندیده و جایز

 منافع اساس این بر( درازمدت در خویش منافع بیشتر چه هر تأمین یعنى اساسى استراتژى آن تحقق جهت در است

 خودکفایى و استقالل از جلوگیرى و سوم جهان کشورهاى خصوصاً کشورها سایر وابستگى راه از جز آنان ملى

 دستیابى یعنى آنان داریسرمایه بازار و اقتصادى چرخه اساسى عنصر دو عمل این انجام با و شودنمی حاصل آنان،

 دیگر سوى از خود تولیدى کاالهاى جهت مصرف بازار داشتن دست در و سویک از قیمتارزان خام مواد به

 .آیدمی فراهم

 هستند آمریکا با و اقتصادى سیاسى، روابط داراى اکثراً که سوم جهان کشورهایى که شودمی مشاهده روازاین

 و نیافتهتوسعه کشورهاى زمره در همچنان انسانى، و طبیعى غنى منابع از برخوردارى و خود تمدنى سوابق علیرغم

 این از را خود اندتوانسته که شودمی مشاهده کشورهایى معدود اگر و شوندمی محسوب غرب به وابسته شدیداً

 و غرب به اتکاء نه است بوده خود به اتکاى و تالش و سعى نتیجه آیند نائل یافتگیتوسعه به و داده نجات معرکه

 .آمریکا

 ایدهکده تحقق و جهان سایر بر خویش سلطه و هژمونى گسترش و حفظ و منافع تأمین جهت آمریکا کهآن نتیجه

 دریغ آنان پیشرفت عدم و نیافتهتوسعه کشورهاى ماندگیعقب جهت اقدامى هر انجام از خود کدخدایى با جهانى

 .ورزید نخواهد

 

 که رسیممی نتیجه این به دارند خوبی روابط آمریکا با که کشورهایی وضعیت میان ایمقایسه بررسی با طرفی از

 و نمونه یک انقالب از قبل ایران که باشدنمی کشور یک بودن پیشرفته برای مناسبی معیار آمریکا با رابطه هرگز

 اسالمی انقالب پیروزی از قبل ایران وضعیت به نگاهی است بهتر ابتدا در.  باشد تواندمی همگان برای عبرت درس

 ایران که ایگونهبه داشتند آمریکا دولت با مستحکمی بسیار روابط پهلوی رژیم دولتمردان آن طی که بیفکنیم

 شمار به غرب در آمریکا ویژهبه و غرب منافع کنندهتأمین تریناصلی و آمریکا اقمار از یکی عمالً انقالب از قبل

 وضوحبه تاکنون، دور هایگذشته از ایران ملت قبال در آمریکا دولت خصمانه اقدامات بررسى حالبااین.  آمدمی
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 به و علمى نظامى، اقتصادى، سیاسى، مختلف هایعرصه در را ما ملت پیشرفت از ممانعت و جلوگیرى و دشمنى

 :از اندعبارت هاخصومت این از ایپاره رساندمی اثبات

 :سیاسی بعد. 1

 انقالب طرح ارائه مصدق، دکتر قانونى و مردمى حکومت نمودن ساقط و 1332 مرداد 28 کودتاى انداختن راه به

 با که ایران اسالمى نظام سرنگونى جهت در تالش و کارشکنى پهلوى، وابسته رژیم به کاپیتوالسیون و سفید

 هایگروهک دهیسازمان و تقویت نظیر هاییراه از گرفت شکل ایران ملت قاطع اکثریت اراده و خواست

 کشورهاى تحریک نوژه، کودتاى اندازیراه کشور، ارضى تمامیت و امنیت در اختالل جهت در ضدانقالبی

 طرح با المللبین سیاسى هایتحریم ایجاد ساله،هشت جنگ تحمیل و ایران علیه بر نظامى عملیات به همسایه

 منطقه کشورهاى سایر با ایران روابط در اخالل و ایران علیه و تروریسم از حمایت بشر، حقوق نقض مانند اتهاماتى

 .کنندمی بیان ایران مسلمان مردم و اسالمى نظام با را خود دشمنى صراحت با نیز اکنونهم و جهان و

 :اقتصادی بعد. 2

 با متأسفانه ولى شدمی محسوب ایران ملت براى چشمگیرى پیروزى( 1329)ایران نفت صنعت شدن ملى

 جهان نفتى بزرگ هایشرکت جیب به ایران نفت صنعت مزایاى و عواید همچنان آمریکا دولت هایکارشکنی

 آمریکا دولت. گردیدنمی ایران ملت نصیب چندانى نفع و شدمی سرازیر بودند انگلیسى یا آمریکایى اکثراً که

 و کرده نفتى درآمدهاى به وابسته شدیداً را ایران اقتصاد خارجى، محصوالت به ایران اقتصاد نمودن وابسته جهت

 ایران اقتصادى خودکفایى و گذاشته فشارتحت ارضى، اصالحات نظیر اقداماتى انجام جهت را پهلوى رژیم

 بردن بین از تحمیلى جنگ ایجاد با نیز اسالمى انقالب پیروزى از بعد. ببرد بین از را غذایى مواد زمینه در خصوصاً

 اقتصادى هایتحریم ایجاد نفت، بازار در کارشکنى و پتروشیمى و نفت صنعت بعد در خصوصاً بنایى زیر صنایع

 وجود به اخالل ایران اقتصادى رشد و پیشرفت روند در و داماتو نظیر هاییطرح و المللبین عرصه در ایران علیه

 .کرد تحمیل ایران مردم بر را زیادى بسیار فشارهاى و آورده

 تکنولوژی و علمی بعد. 3

 هم آنچه نظیر پیشرفته هاى تکنولوژى به ایران دستیابى از جلوگیرى ایران، فکرى نخبگان جذب با آمریکا دولت

 .است آورده وجود به اخالل ایران ملت پیشرفت و رشد در و هستیم ایران به ایهسته دانش انتقال مورد در اکنون

 :فرهنگی بعد. 4

 سایر و اسالم بخشحیات فرهنگ با مبارزه و خود دموکراسى لیبرال فرهنگ سیطره و بسط جهت آمریکا دولت

 در خویش به وابسته فکرى عناصر از استفاده نظیر متعددى اقدامات با کنون تا دور هایگذشته از ها،فرهنگ

 کار به ایران ملت ملى و اسالمى اصیل فرهنگ علیه را ایگسترده تهاجم و ارتباطاتى تکنولوژى از استفاده داخل،

 .است گرفته

 دانست؟ ایران ملت پیشرفت مدافع و خیرخواه را آمریکا توان مى هم باز آیا اقدامات، قبیل این به توجه با اکنون
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 تواندنمی خویش داریسرمایه لیبرال نظام اصول و فکرى مبانى به توجه با هرگز آمریکا. است منفى پاسخ مسلماً

 عراق) مانهمسایه کشورهاى سرنوشت به نگاهى گوشه است کافى.باشد دیگر هایملت براى خیرخواهی فکر به

 و ریخته تنى چند هایبمب آنان دفاعبی ملت سر بر دموکراسى و آزادى اعطاى اسم با که بیاندازیم( افغانستان و

 انگلیسى، و آمریکایى هایشرکت توسط( عراق) آنان نفتى منابع چپاول کشورشان، آبادانى جهت در اقدام اولین

 . بود مستمر ناامنی و میلیونی کشتارهای

 

است. 19 ی گاه س ان با ارتباط برقراری و شرق به ن یگ م صورت در همسا حری بههمه ت ا یجان  نظر به آمریک
دهبی ؟ غلط و فای  است

 هایظرفیت از استفاده و همسایه کشورهای با روابط گسترش ها،تحریم نمودن خنثی در مؤثر راهکارهای از یکی

 سازوکارها ایجاد و مالی همکاری طریق از اما است، تحریم کشور بانکی نظام که است درست. کشورهاست این

. داد انجام را مالی تبادالت توانمی کشور دو پول واحد پایه بر پرداختی هایکانال و دالر از خارج مالی نظامات و

 هایتحریم نظام طراحی با آمریکا. دارند قرار آمریکا هایتحریم تحت کشور 40 حدود هایبانک حاضر حال در

 بر مالی فشار دنبال به دالری، نظام و المللیبین مالی فضای به تحریمی هایبانک دسترسی قطع طریق از ثانویه،

 خود مالی مبادالت دالر، موازی و جدید مالی سازوکارهای ایجاد با اندتوانسته هابانک وجودبااین. است کشورها

 از:هاتحریم زمان در چندجانبه یا دو پولی هایپیمان سازوکار (moqavemati.net/97751 .)دهند انجام را

 شروع با اقتصادی هایتحریم ایران، ایهسته برنامه توسعه بر بیشتر هایمحدودیت اعمال منظوربه 200۶ سال

 داده قرار تأثیر تحت را کشور اقتصاد از مختلفی هایبخش کهطوریبه یافت بیشتری شدت بانکی هایتحریم

 قطع یا و محدود هدف کشور با گذاریسرمایه و پول وانتقالنقل مالی، معامالت انجام مالی هایتحریم در. است

 رابطه هرگونه المللی،بین مالی مؤسسات در خود نفوذ از استفاده با کنندهتحریک هایدولت همچنین. شودمی

. کنندمی هدف کشور هایدارایی نمودن مسدود به مبادرت حتی یا و برداشته میان از را فنی هایمساعدت یا مالی

 دارد، مالی منابع به دسترسی به بستگی اقتصادی، هایفعالیت سایر و تجارت اعظم بخش امروزه آنکه به توجه با

 هایتحریم حوزه در مخاطره ترینمهم توانمی را است بانکی تحریم آن هایبخش از یکی که مالی تحریم بنابراین

 آن بر را کشورها خارجی، تجارت با مرتبط پرداخت هایروش در گراییتنوع ضرورت. نمود تلقی اقتصادی

. کنند ایجاد آن موازاتبه نیز را جدیدی ابزارهای ریسک، پوشش و ارز انتقال سنتی هایروش بر عالوه تا داشته

 هایپرداخت در ملی پول دو از زمانهم استفاده» یعنی پولی پیمان هاست؛روش این از یکی «دوجانبه پولی پیمان

 در جدید ظرفیتی حالت، این در. «نباشد ثالث ارز به نیازی که ایگونهبه دوجانبه مالی تأمین و تجارت با مرتبط

 آن در که است شدهطراحی ایگونهبه دوجانبه پیمان. دهدمی کاهش را هاآن ریسک و قرارگرفته تجار اختیار

 ابزارهای اخیر، هایسال در. شودمی اجرا تجارت، در کمتر عدد سقف تا چراکه نیست؛ دوره پایان تسویه به نیازی

 نوسانات از ناشی ریسک معرض در مرکزی بانک لذا است؛ شدهطراحی پولی پیمان ریسک پوشش برای متعددی
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 برای دنیا در شدهتجربه هایروش ترینرایج از یکی چندجانبه یا دو پولی پیمان. گیردنمی قرار نیز ملی ارزهای

 .هاستتحریم کردن اثربی

 واسط ارز خواهندمی تجارت تسهیل هدف با کشور دو این بگیرید؛ نظر در را چین و ایران کشورهای مثالعنوانبه

 وارد کشور دو مرکزی بانک کار این برای. کنند استفاده دوجانبه پولی پیمان از و کرده حذف را دالر یعنی

 .کنندمی امضا دوجانبه پولی پیمان قرارداد و شده یکدیگر با مذاکره

 ایران مرکزی بانک نزد ریالی حساب یک هاچینی ابتدا کشورها، مرکزی بانک موافقت صورت در اساس این بر»

 بانک نزد یوان به حساب یک نیز ایران مقابل در و است کشور این به متعلق حساب این درون ریال. کندمی افتتاح

 به ریال نسبت مرکزی بانک دو. است ایران به متعلق و یوان به حساب این درون مبالغ. کندمی افتتاح چین مرکزی

. کرد خواهند خریداری شده توافق قیمت به را ارزها مالی، دوره این در که کنندمی تضمین یکدیگر برای را یوان

 طی را روال همین نیز چین مرکزی بانک و واریز ریالی حساب به را ایشده توافق مبلغ ایران، مرکزی بانک

 ایرانی تاجر اقدامات، ازاینپس. شوندمی انتخاب عامل عنوانبه کشور دو در تجاری بانک دو آنگاه. کندمی

 فاکتور پیش نیز چینی تاجر. دهدمی خرید سفارش چینی تاجر به کار این برای که کند وارد کاال چین از خواهدمی

 پرداخت یوان چینی تاجر به باید اما دارد، اختیار در ریال ایرانی تاجر. کندمی ارسال ایرانی تاجر برای یوان به را

 ریالی حساببه را موردنظر مبلغ بانک این و کرده واریز ایرانی تجاری بانک به را قرارداد مبلغ کار این برای کند،

. است شده واریز ریال، به قرارداد مبلغ دهدمی اطالع چین به ایران مرکزی بانک. کندمی واریز مرکزی بانک نزد

 واریز کشورش تاجر حساببه تا دهدمی چین تجاری بانک به یوان به را قرارداد مبلغ معادل نیز چین مرکزی بانک

 اختیار در و شودمی ارسال ایران به کاال چینی، تجاری بانک توسط قرارداد مبلغ دریافت تائید با ادامه در. کند

 پایان در. افتدمی اتفاق چین به ایران از کاال صادرات مورد در نیز فرآیند همین مشابه. گیردمی قرار ایرانی تاجر

 یا طال طریق از تواندمی تسویه این که کنند تسویه را یوان و ریال حساب خواهندمی مرکزی هایبانک دوره،

 یابد، توسعه نیز دیگری کشورهای با راهکار این اجرای چنانچه. گیرد صورت ارزشمند هایدارایی دیگر

 نیز چین است، بدهکار چین به ایران مثالعنوانبه. شودمی انجام بیشتری سهولت با دوره پایان در هاحسابتسویه

 وارد کشور سه پولی جانبهسه پیمان با صورت، این در. است بدهکار ایران به نیز عراق و عراق مانند ثالثی کشور به

 .شودمی تسویه چین به ایران بدهی و شوندمی جانبهسه تسویه فرآیند

 

2 ی. 0 ژگی چه اصلح کاندیدا ته باید هاییوی ؟ داش اشد  ب
 کاندیدای انتخاب  خصوص در مختلفی معیارهای و هادیدگاه جمهوری، ریاست انتخابات بودن پیش در به توجه با

 صالح آور، رأی کاندیدای مانند معیارهایی. است شدهارائه سیاسی جریانات و فعاالن برخی  سوی از مطلوب،

 معظم مقام نظرات و هادیدگاه معیارها، کشف در اینکه به توجه با حال. قبیل این از دیگری معیارهای و مقبول

 دست به را مطلوب کاندیدای انتخاب معیار ایشان، بیانات  به مراجعه با تا است الزم است، مدنظر و مالك رهبری

 در رهبری معظم مقام بیانات بامالحظه.کنیم اقدام مطلوب جمهوررئیس انتخاب به نسبت آن اساس بر و آورده
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 انتخاب مطلوب، جمهوررئیس انتخاب در ایشان مالك که شودمی مشخص جامعه، مختلف اقشار با دیدار

 .است اصلح کاندیدای

 باشد؟می هاییویژگی چه دارای رهبری کالم در  اصلح کاندیدای اما

  هایسال در ایشان بیانات اساس ،بر اصلح نامزد معیارهای ای،خامنه العظمیاهللآیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر

 :گرددمی حضور تقدیم که کرد منتشر را گذشته

 

 :کاری هایویژگی

 .باشد کارآمد و قوی کشور، اجرایی مدیریت برای( الف

 .باشد جهادی همت دارای و ناپذیرخستگی (ب

 .کند درد احساس هاآن درد از و بداند را مردم و جامعه نیازهای( ج

 .باشد برنامه با و باتدبیر هوشمند، و بصیر (د
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