
الزامات تحقق هدایت و لطف الهی 

1. وارد صحنه کردن همه ی موجودِی توان خود 
2. استفاده از فكر و تدبير، نيروی جسمى و توان کار

3. استفاده از امكانات عظيم نيروی انسانى کشور

ــجام  ــاد و انس ــام اتح ــای اس ــکات دنی ــی  مش ــده اله ــه وع ــن ظن ب ــل  حس ــه و توس ــاح توج ــی  س ــاد اله ــر و ی ذک

توطئه ای که در کشورهای ديگر کردند، در اينجا اين توطئه ها اثر ندارد. يا به عنوان اختالفات مذهبى مردم را به جان يكديگر انداختند، يا به عنوان اختالفات قومى برادران 
را در مقابل هم قرار دادند، يا با عنوان اختالفات حزبى اين کار را کردند؛ هيچكدام از اين سالحهای خطرناك و زهرآگين، در ايران اسالمى کاربرد ندارد؛ مذاهب گوناگون 

در کنار هم، اقوام گوناگون دست در دست هم، و گروهها و جريانات مختلف در اساسى ترين مسائل با وحدت نظر با يكديگر، پيش ميروند.
 و من توصيه ام به مسئوالن کشور، به نخبگان سياسى، به برگزيدگان و برجستگان دينى، به آنهائى که منطقه ی نفوذ کلمه ای در ميان مردم دارند، اين است: تا آنجا که ميتوانند، بر 
روی اين اتحاد و انسجاِم باارزش ملت ايران تكيه کنند؛ ايمان به خدا و اتحاد، دين و اتحاد کلمه؛ اين دو چيز است که ميتواند کشورها را، ملتها را روی پای خودشان نگه دارد؛ قدرت 

مقاومت به آنها بدهد؛ و ملت ايران بحمداهلل از اين دو برخوردار است.| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   وحدت کلمه:
رهبر معظم انقالب اسالمى طى بياناتى 

در ديدار مسئوالن نظام و سفرای 
کشورهای اسالمى در روز عيد فطر 

امسال ضمن اشاره به اتحاد کلمه در 
کنار ايمان دينى به عنوان عوامل 

موفقيت حرکت ملت ايران، مسئوالن 
کشور، نخبگان سياسى و برجستگان 
دينى را به تكيه ی بر روی اين اتحاد و 

انسجاِم باارزش ملت توصيه نمودند.
از ديگاه آيت اهلل العظمى خامنه ای 
اتحاد کلمه و وحدت عالوه بر آنكه 
عامل موفقيت ملت هاست در بعد 

بين المللى نيز مى تواند عامل جهش 
و حرکت رو به جلوی جهان اسالم و 
مقابله ی ملل مسلمان با دخالت ها و 

زورگويى های بيگانگان باشد.

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقاب اسامی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
»وحدت کلمه« در   بخش  جستار 

پایگاه   پیشنهاد 
می گردد.

   اگر توانستيم راه کمك الهى 
را به سوی خود و به روی خود باز 

کنيم، هيچ مشكلى وجود نخواهد 
داشت که قابل حل نباشد.

  امروز مالحظه کنيد ملت 
ما، کشور ما، نسبت به همه ی 
دوره های گذشته، در نقطه ی 

مقدم قرار دارد؛ پيشرفت جزو ذات 
حرکت ملت ايران شده است.

  متأسفانه در متعددی از 
کشورهائى که پيرامون ما هستند، 
مشكالتى وجود دارد، که غالباً هم 

اين مشكالت تزريق شده و تحميل 
شده ی از سوی ديگران و از سوی 

بيگانگان است.

  ايمان به خدا و اتحاد؛ اين دو 
چيز است که ميتواند کشورها را، 

ملتها را روی پای خودشان نگه 
دارد؛ قدرت مقاومت به آنها بدهد.

بايد قدر بدانيم اين روح توسل و تذکری که در کشور ما بحمداهلل وجود دارد و در بسياری از 
اوقات سال - بخصوص در ايام ماه مبارك رمضان و ليالى قدر - و مناسبتهای عزيزی از اين 
قبيل، جلوه و بروز بيشتری پيدا ميكند. بنده الزم ميدانم به مناسبت همين عظمتى که اين ايام دارد، و ارزشى 
که ذکر و ياد الهى دارد، به مسئولين محترم کشور، مجموعه ی تازه نفسى که مسئوليتهای کشور را برعهده 
گرفتند و ان شاءاهلل در اين کار با قدم ثابت، با اراده و عزم راسخ به پيش خواهند رفت، اين توصيه را بكنم که در 

طول اين راه دشوار، از همين سالح ذکر و توجه و توسل به خداوند متعال و اعتماد به خدا استفاده کنند.

بسيارى افراد در مقاطعى
 از آينده ى كشور مأيوس ميشدند

اگر توانستيم راه کمك الهى را به ســوی خود و به روی خود باز کنيم، هيچ مشكلى وجود 
نخواهد داشت که قابل حل نباشد. به خدای متعال اميدوار باشند، همه ی تالش خود را به 
صحنه بياورند. نميشود تنبلى کرد، کار نكرد و اميدوار به رحمت الهى بود. هدايت الهى، دستگيری الهى، 
لطف الهى آن وقتى است که ما همه ی موجودی توان خود را - که آن هم متعلق به خدای متعال است - وارد 
صحنه کنيم؛ از فكر و تدبير، از نيروی جسمى و توان کار، از امكانات عظيم نيروی انسانى کشور، از همه چيز 
استفاده کنيم؛ آن وقت خدای متعال قطعاً تفضل خواهد کرد. بسياری بودند که در مقاطعى، از آينده ی 
کشور مأيوس ميشدند. ما در اين سى و چند سال، تجربه های متعددی داريم؛ بودند افرادی که يا نزديك بين 
بودند، يا دچار ضعف باور به کمك الهى بودند، يا حسن ظن به وعده ی الهى نداشتند؛ در يك مواقعى، »و 
زلزلوا حّتى يقول الّرسول و الّذين ءامنوا معه متى نصر اهلل«؛ در طول تاريخ هم پيش آمده است؛ در همان 
مواقع، خدای متعال کمك کرده است. و شــما امروز مالحظه کنيد ملت ما، کشور ما، نسبت به همه ی 

دوره های گذشته، در نقطه ی مقدم قرار دارد؛ پيشرفت جزو ذات حرکت ملت ايران شده است.

ت
روای

مسئولين كشور از سالح ذكر تیرت دو
و اعتماد به خدا استفاده كنند

 تا جایی که میتوانید بر روی اتحاد 
   و انسجام ملت تکیه کنید

مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

ديدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهاى اسالمى  

42
روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

١ شوال ١٤٣٤

09 August 2013

این سخن قرآن است

» أَم َحِسبُتم أَن تَدُخُلوا الَجنََّة َولَّما يَأتُِكم َمَثُل الَّذيَن َخلَوا ِمن 
سوُل  ّراُء َوُزلِزلوا َحّتى. يَقوَل الرَّ تُهُم الَبأســاُء َوالضَّ َقبلُِكم. َمسَّ

ِ َقريٌب« ِ . أاَل إِنَّ نَصَر اهللَّ َوالَّذيَن آَمنوا َمَعُه َمتى. نَصُر اهللَّ
البقرة- 21۴

بسياری بودند که در مقاطعى، از آينده ی کشور مأيوس ميشدند. 
ما در اين سى و چند ســال، تجربه های متعددی داريم؛ بودند 
افرادی که يا نزديك بين بودند، يا دچار ضعف باور به کمك الهى 
بودند، يا حسن ظن به وعده ی الهى نداشتند؛ در يك مواقعى، »و 
زلزلوا حّتى يقول الّرسول و الّذين ءامنوا معه متى نصر اهلل«؛ در 
طول تاريخ هم پيش آمده است؛ در همان مواقع، خدای متعال 

کمك کرده است.

هدایت الهی
نميشود تنبلى کرد، و اميدوار به رحمت الهى بود. هدايت الهى، ، لطف 
الهى آن وقتى است که ما همه ی موجودی توان خود را وارد صحنه کنيم.

تکمیلی

 توصیه رهرب انقالب اسالمی به نخبگان دینی و سیاسی:

جمعه |  ١8 مرداد ١٣92 



تبريك عرض ميكنيم عيد سعيد فطر را به امت بزرگ اسالمى در هر 
نقطه ای از جهان، و به ملت بزرگ و رشيد ايران - که در عرصه های 
گوناگون، لياقت و شايستگى خود را برای دريافت هدايت و نعمت 
الهى اثبات کردند - و همچنين تبريك عرض ميكنيم به شما 
حضار محترم، مسئوالن پرافتخار کشور، و همچنين ميهمانان ما، 
سفرای محترم کشورهای اسالمى؛ همچنين بايد تبريك گفت 
به ملت ايران، به خاطر گذراندن يك ماه رمضاِن به معنای واقعى 

کلمه، مبارك.
 مردم ايران با اعمال عبادی واجب و مستحِب در اين ماه، خود را بار 
ديگر شايسته ی نزول رحمت الهى کردند. اين دهانهای روزه دار در 
اين روزهای بلند و گرم، اين شبهای رونق يافته ی از ذکر و عبادت 
و دعا و مناجات، اين جلسات متعدد قرآن در هر نقطه ی کشور، که 
آحاد مردم، مخصوصاً جوانان و نوجوانان، عشق فراوان خود را به 
قرآن در اين جلسات نشان ميدادند، اين شبهای قدر و جلسات 
باشكوه و پرمغز و پرمعنا که در اين شبها تشكيل ميشد، و انواع و 
اقسام آحاد و اصناف مردم از قشرهای مختلف، از مشاغل مختلف، 
از سالئق مختلف، با شكل و شمايل و شاکله های گوناگون، همه 
مجذوب مرکز ذکر و دعا و توسل در اين شبها ميشدند؛ اينها خيلى 
باارزش است. بايد قدر بدانيم اين روح توسل و تذکری که در کشور 
ما بحمداهلل وجود دارد و در بسياری از اوقات سال - بخصوص در ايام 
ماه مبارك رمضان و ليالى قدر - و مناسبتهای عزيزی از اين قبيل، 

جلوه و بروز بيشتری پيدا ميكند.
 بنده الزم ميدانم به مناسبت همين عظمتى که اين ايام دارد، 
و ارزشى که ذکر و ياد الهى دارد، به مسئولين محترم کشور، 
مجموعه ی تازه نفسى که مسئوليتهای کشور را برعهده گرفتند و 
ان شاءاهلل در اين کار با قدم ثابت، با اراده و عزم راسخ به پيش خواهند 
رفت، اين توصيه را بكنم که در طول اين راه دشوار، از همين سالح 
ذکر و توجه و توسل به خداوند متعال و اعتماد به خدا استفاده کنند. 
»يا من ال يجبه بالّرّد اهل الّدالّة عليه«)1( - دعائى که وارد شده است 
برای روز عيد فطر، در صحيفه ی مبارکه ی سجاديه - حّتى کسانى 

که در مخاطبه ی با پروردگار عالم، با گستاخى حرف ميزنند، خدای 
متعال رحمت خود را شامل آنها هم ميكند. رحمت واسعه ی الهى 
در دسترس کسانى است که آن را بخواهند و بطلبند. مهم اين است 
که هدايت الهى را بخواهيم، رحمت الهى را بخواهيم، آن را بطلبيم؛ 

آن وقت به دست خواهد آمد.
 همه ی مسئولين کشور -  بخصوص مسئولين سطوح باالی 
کشور - به خداوند متعال توجه کنند، توسل کنند. کارهای سنگين، 
وظائف مهم، حقوق عمومى مردم، مسئوليتهائى است بر دوش آنها؛ 
اين مسئوليتها را با کمك پروردگار ميشود بخوبى انجام داد. اگر 
توانستيم راه کمك الهى را به سوی خود و به روی خود باز کنيم، 
هيچ مشكلى وجود نخواهد داشت که قابل حل نباشد. به خدای 
متعال اميدوار باشند، همه ی تالش خود را به صحنه بياورند. 
نميشود تنبلى کرد، کار نكرد و اميدوار به رحمت الهى بود. هدايت 

الهى، دستگيری الهى، لطف الهى آن وقتى است 
که ما همه ی موجودی توان خود را - که آن هم 
متعلق به خدای متعال است - وارد صحنه کنيم؛ 
از فكر و تدبير، از نيروی جسمى و توان کار، از 
امكانات عظيم نيروی انسانى کشور، از همه چيز 
استفاده کنيم؛ آن وقت خدای متعال قطعاً تفضل 

خواهد کرد.
 بسياری بودند که در مقاطعى، از آينده ی 
کشور مأيوس ميشدند. ما در اين سى و چند 
سال، تجربه های متعددی داريم؛ بودند افرادی 
که يا نزديك بين بودند، يا دچار ضعف باور به 
کمك الهى بودند، يا حسن ظن به وعده ی الهى 
نداشتند؛ در يك مواقعى، »و زلزلوا حّتى يقول 
الّرسول و الّذين ءامنوا معه متى نصر اهلل«؛)2( 
در طول تاريخ هم پيش آمده است؛ در همان 
مواقع، خدای متعال کمك کرده است. و شما 
امروز مالحظه کنيد ملت ما، کشور ما، نسبت به 

همه ی دوره های گذشته، در نقطه ی مقدم قرار دارد؛ پيشرفت جزو 
ذات حرکت ملت ايران شده است؛ روزبه روز بحمداهلل ملت پيشرفت 
کرده است، باز هم پيشرفت خواهد کرد؛ مهم اين است که رابطه ی 

خودمان را با خدای متعال محكم کنيم.
 امروز دنيای اسالم دچار مشكالت بزرگى است. ما در منطقه ای 
قرار گرفته ايم که متأسفانه در متعددی از کشورهائى که پيرامون 
ما هستند، مشكالتى وجود دارد، که غالباً هم اين مشكالت تزريق 
شده و تحميل شده ی از سوی ديگران و از سوی بيگانگان است. 
يقيناً اين حوادثى که امروز در منطقه ی غرب آسيا و در شمال آفريقا 
دارد اتفاق مى افتد، اگر دخالتهای بيگانگان نبود، اگر سياستهای 
مغرضانه ی قدرتها نبود، اوضاع به اين شكل پيچيده نميشد. امروز 
هم راه عالج اين است که خود ملتها تصميم بگيرند، ديگران دخالت 
نكنند، بيگانگان دخالت نكنند. عالج حوادثى که امروز در اين 
منطقه وجود دارد، صرفاً اين است. مصر همين جور است، ليبى 
همين جور است، سوريه همين جور است. ملتها ميتوانند با حكمت 
نخبگاِن خودشان و با هدايت پيشروان و پيشواياِن خودشان و عقالی 
قوم، راههای خالص را پيدا کنند؛ اگر بيگانه ها بگذارند، اگر تزريق 

نفاق نكنند، تزريق دودلى بين مردم نكنند.
 ملت ايران به فضل پروردگار، به حول و قوه ی الهى، با روحيه ی 
ايمان، با روحيه ی اتحاد و انسجام و وحدتى که به برکت دين در 
خدمت و در اختيار آنها است، توانسته اند اين راه را طى کنند؛ باز هم 

در آينده به توفيق الهى همين جور خواهد بود.
 توطئه ای که در کشورهای ديگر کردند، در اينجا اين توطئه ها 
اثر ندارد. يا به عنوان اختالفات مذهبى مردم را به جان يكديگر 
انداختند، يا به عنوان اختالفات قومى برادران را در مقابل هم قرار 
دادند، يا با عنوان اختالفات حزبى اين کار را کردند؛ هيچكدام از اين 
سالحهای خطرناك و زهرآگين، در ايران اسالمى کاربرد ندارد؛ 
مذاهب گوناگون در کنار هم، اقوام گوناگون دست در دست هم، و 
گروهها و جريانات مختلف در اساسى ترين مسائل با وحدت نظر با 

يكديگر، پيش ميروند.
 و من توصيه ام به مسئوالن کشور، به نخبگان سياسى، به 
برگزيدگان و برجستگان دينى، به آنهائى که منطقه ی نفوذ کلمه ای 
در ميان مردم دارند، اين است: تا آنجا که ميتوانند، بر روی اين اتحاد 
و انسجاِم باارزش ملت ايران تكيه کنند؛ ايمان به خدا و اتحاد، دين 
و اتحاد کلمه؛ اين دو چيز است که ميتواند کشورها را، ملتها را روی 
پای خودشان نگه دارد؛ قدرت مقاومت به آنها 
بدهد؛ و ملت ايران بحمداهلل از اين دو برخوردار 
است. و ای کاش مسئوالن سياسى و فرهنگى در 
کشورهای ديگر، به اين نقطه توجه مضاعف کنند و 
مشكالتى را که برای کشورها در اين منطقه پيش 

آمده است، باحكمت برطرف کنند.
 دعا کنيم که خدای متعال امت اسالمى را سرافراز 
و پايدار بدارد. پروردگارا! به محمد و آل محمد، 
تفضل خودت را، رحمت خودت را بر امت اسالمى 
در سراسر جهان مستمر و پايدار بدار. پروردگارا! 
دست بيگانگان را از زندگى مردم در کشورهای 

اسالمى کوتاه بفرما.
والّسالم عليكم و رحمةاهلل و برکاته 

۱( صحیفه ی سجادیه، دعای ۴۶
۲( بقره: ۲۱۴

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

ملتها ميتوانند با حكمت 
نخبگاِن خودشان و با 
هدايت پيشروان و 

پيشواياِن خودشان و عقالى 
قوم، راههاى خالص را پيدا 

كنند.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

ــجام  ــاد و انس ــام اتح ــای اس ــکات دنی ــی  مش ــده اله ــه وع ــن ظن ب ــل  حس ــه و توس ــاح توج ــی  س ــاد اله ــر و ی ذک
مفاهیمی که در  

بیانات رهرب انقالب 
مطرح شده اند:

ديدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهاى اسالمى  
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رهـبـر انقـالب اسالمی

١ شوال ١٤٣٤

09 August 2013

هدایت الهی
نميشود تنبلى کرد، و اميدوار به رحمت الهى بود. هدايت الهى، ، لطف 
الهى آن وقتى است که ما همه ی موجودی توان خود را وارد صحنه کنيم.
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