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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

حادثه ی نـوزده بهمن یک خطشـکنِى بـزرگ بـود، یـک کار عظیم بود. افسـر، درجـه دار و 
همافر بیایند، علنـاً و بـا صراحت با انقـاب هم آوائـى کنند و نـگاه کنند تو چشـم نگهبانان 
رژیم طاغـوت و به آنهـا »نه« بگوینـد؛ این خیلـى کار بزرگـى بود. ایـن اقدام اثر خـودش را 
بخشـید. یک اقدام بجا و بهنـگام کاری کرد که احساسـات خفته و بـدون تظاهـر، آن کار را 

نمیتوانسـت انجام بدهد.  90/11/19

حادثه  19 بهمن یک خط شکنِی بزرگ بود

این شماره تقدیم   می شود به ارواح طیبه
   شهدای نیروی هوایی

  ارتش جمهوری اسالمی ایران

حزب ا... تریبون

وحید یاری از کرمانشاه .اسالم آباد غرب : با سام توزیع در تمامى ادارت شهرستان 
و مکان های عمومى

 جواد قرباني : ضمن عرض سام و 
تسلیت بمناسبت شهادت آتشنشانان 
قهرمان . به اطاع میرســاند آخرین 
نشــریه "خــط حــزب ا..." جمعه ي 
گذشته )مورخه یکم بهمن ماه 139٥( 
در جلسه ي جبهه ي فعاالن فرهنگي 

پایگاه مســجد صاحب الزمان )عج( کوي نبّوت اهواز که با موضوع مهدویت و والیت 
پذیري مي باشــد توزیع و در اختیار فعاالن فرهنگي این جبهه بصورت سیاه سفید به 
تعداد باال قرار گرفت.از لطف و عنایت شــما عزیزان صمیمانه سپاسگذاریم.و من ا... 

توفیق
 حامد بنایی از مشهد مقدس : سام. توزیع 30 نسخه در نماز خانه دانشگاه صنعتى 

سجاد ستاد اقامه نماز. 

در روایتى خواندم که درخشندگى فاطمه زهرا )( باعث میشود تا چشمان 
ــماء«)1(. برای آنها  کّروبیان مألاعلى خیره شــود: »َزَهَر نوُرهــا لَِمائَِکِة السَّ
میدرخشد. ما از این درخشندگى چه استفاده ای بکنیم؟ ما باید از این ستاره درخشان، 
راه به ســوی خدا و راهِ بندگى را که راه راست اســت و فاطمه زهرا )( پیمود و به آن 
مدارج عالى رسید، پیدا کنیم. اگر میبینید خدا خمیره او را هم خمیره متعالى قرار داده 
است، به این دلیل است که میدانســت این موجود در عالم ماّده و عالم ناسوت، خوب از 
امتحان بیرون خواهد آمد؛ »امَتَحَنــِک ا...ُ الَّذی َخَلَقِک َقبــَل أن َیخُلَقِک َفَوَجــَدِک لاِم امَتَحَنِک 
صاِبرًَة«)2(؛ قضیه این است. خدای متعال حّتى اگر لطف ویژه ای درباره آن خمیره میکند، 

بخشى مربوط به این است که میداند او از عهده امتحان چگونه برخواهد آمد؛ وااّل بسیار 
کسان خمیره خوب داشتند. مگر همه توانســتند از عهده برآیند؟ این بخش از زندگى 

فاطمه زهرا )(، آنى است که ما برای نجات خودمان به آن احتیاج  داریم. 73/9/3
1( بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، ص198.

2( تهذیب األحکام، ج 6، ص10.

حدیث شـرح

امروز ما مى بینیم که عنوان »ما میتوانیم« در همه هست. واقعا هم اگر بگویند آقا شما 
میتوانید بزنید روی دست صنعتگران پیشرو دقیق ترین و ظریف ترین صنایع دنیا، شما 
میگوئید بله؛ اگر همت کنیم، تاش کنیم، میتوانیم. واقعا جوان دانشمند مسلمان در 
جمهوری اســامى خودش را قادر بر هر کاری میداند؛ این در اول انقاب اینجور نبود. 
تربیتهای قبلى درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشــد، میگفتند آقا ما که 
نمیتوانیم! آقا فان چیز را بسازید، میگفتند ما که نمیتوانیم! با فان شعار غلط در دنیا 
مقابله کنیم، میگفتند آقا ما که زورمان نمیرسد، ما که نمیتوانیم! »ما میتوانیم« امروز، 

آن روز »ما نمیتوانیم« بود.      87/2/14

سعى کنیم آنچه را به عنوان مضمون و محتوا در شعر خودمان میگنجانیم، هر کلمه ی آن 
آموزنده باشد. فرق نمیکند؛ گاهى مصیبت است، گاهى مدح است؛ همه ی اینها میتواند 
جوری انتخاب بشود که آموزنده باشد. در دوران شور انقاب و هیجان انقاب، در محّرمى 
که آخرین محّرم دوران طاغوت بــود و محّرمى بود که بافاصله بعــد از محّرم و صفر، 
پیروزی انقاب اتّفاق افتاد، هیئات مذهبى در شهرهای مختلف، نوحه هایى را میخواندند 
که هر یک از این نوحه ها به قدر یک خطابه ی بلند و بلیغ، مردم را روشــن میکرد و آگاه 
میکرد و بصیرت میداد... این ســّنت نوحه خوانى و رفتارهایى که در نوحه خوانى انجام 

میگیرد، کارهای بسیار مهّمى است... این را باید پرمحتوا و پرمضمون کرد. 95/5/31  

»ما  نمیتوانیم« ،    میراِث رژیم پهلوی
در مداحی هر کلمه ی شعر 

باید آموزنده باشد
حوادث نباید کهنه بشود؛ حافظه ی تاریخى یک ملّت نباید ضعیف بشود. اگر جوانهای 
ما در سرتاسر کشور این حوادث را ندانند، تحلیل نکنند، عمق یابى نکنند، در شناخت 
کشورشان و در شناخت آینده دچار اشــتباه خواهند شد. 94/6/18 تاریخ یعنى شرح 
حال ما، در صحنه ای دیگر... تاریخ یعنى من و شما؛ یعنى همینهایى که امروز این جا 
هستیم. پس، اگر ما شــرِح تاریخ را میگوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم در 
کدام قسمِت داســتان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم کسى که مثل ما در این قسمت قرار 
گرفته بود، آن روز چگونه عمــل کرد که ضربه خورد؟ مواظب باشــیم آن طور عمل 

نکنیم.   75/3/20

ببینیم در کدام قسمِت داستان قرار گرفته ایم
»حافظه  تاریخی« مّلت نباید ضعیف شود

مطالبه
رهبری

فرصت »آمریکای
 بدون بزک«

حـدود 20 روز بعد از آغـاز به کار رئیس جمهـور جدیدآمریکا، سـر و صداهای 
زیـادی در مخالفـت بـا او در آن کشـور و نقـاط دیگـر دنیـا و در واکنـش به 
دسـتورهای جنجالی  او بلند شـده اسـت؛ دسـتورهایی که در واقع »حقیقت آمریکا« 
را نشـان می دهـد و طبیعی اسـت که وقتـی فسـاد همه جانبـه در دسـتگاه حاکمه ی 
آمریکای بـدون بزک مقابل چشـم افـکار عمومی قـرار می گیـرد، و خالصـه ی اجرای 
کلیشـه هایی همچون حقـوق بشـرآمریکایی، می شـود بازداشـت کودک پنج سـاله، 
حتی کم سـوترین چشـم ها نیز دیگر پنجه ی آهنینی را که دسـتکش مخملـی از روی 

آن افتاده، ببینند و به آن اعتراض کنند.
»این آقای تازه آمده« البته در دوره تبلیغات انتخاباتى نیز به واقعیت هایى از درون آمریکا اعتراف 
کرده بود که نشان از اوج بحران و فساد سیاســى، اقتصادی، اخاقى و اجتماعى در این کشور 
داشــت؛ مثاً گفت: "ما 20 تریلیارد دالربدهکاریم؛ همه چیز به هم ریخته اســت  و بر اساس 
گزارشى که به تازگى دیده ام ما 6 تریلیارد دالر در خاور میانه هزینه کرده ایم. ما مى توانستیم با 

این پول دو بار کشورمان را بسازیم. این واقعاً شرم آور است."

 همان حرف های 38 ساله جمهوری اسالمی
اگرچه ممکن است اعتراف به این واقعیتها از زبان عالى ترین مقام آمریکا برای بخش زیادی از 
مخاطبان آن در دنیا تازه و جذاب باشــد اما حرفهای نورسیده ی کاخ سفید در دوران انتخابات 
و اقدامات او بعد از انتخابات، چندان برای ملت ایران تازگى ندارد و حدود 38 ســال اســت که 
جمهوری اسامى در تاش برای نشان دادن همین چهره واقعى آمریکا است؛ اکنون نیز »ما از 
این آقایى که تازه آمده، متشّکریم؛ تشّکر ما به خاطر این است که زحمت ما را کم کرد و چهره ی 

واقعى آمریکا را نشان داد. 95/11/19«
اما نتیجه ی نقاب افتادن از چهره آمریکا، تنها اثبات مدعاهای جمهوری اسامى درباره »حقیقت 

آمریکا« نیست، بلکه باید به این شرایط به عنوان فرصتى مناسب نگاه کرد؛ چرا و چگونه؟

شکست بزک هیوال
دولت قبلى آمریکا، از همان ابتدا راهبرد دســت چدنى در زیر دســتکش مخملى را انتخاب 
کرد؛ از ســویى در نامه های خصوصى اظهار ارادت و همکاری، و برای مذاکره و گفت وگو اظهار 
عاقه مندی مى کرد و از ســوی دیگر، علناً و صریحاً از فتنه گران حمایت مى کرد، منطقه را در 
عراق و سوریه به آتش مى کشید و تحریم های فلج کننده علیه ملت ایران وضع مى کرد. البته این 
همه ی ماجرا نبود، بلکه متأسفانه عده ای نیز در داخل آگاهانه یا غافانه حلقه های  بعدی این 
زنجیر را تکمیل مى کردند و با بزک کردن چهره هیوالیى آمریکا آن هم در حالى که تمام توانش 
را بر زمین گیر کردن ملت ایران متمرکز کرده بود، این خط تبلیغى را دنبال مى کردند که آمریکا 
مایل به حل مسائل خود با ایران از طریق مذاکره است، و اگر در مسئله هسته ای کوتاه بیاییم، 

تحریم ها یک باره برطرف و مشکات اقتصادی و معیشتى مردم حل خواهد شد.

دوگانه »سراب« و »رزق ال یحتسب«
با این وجود، امروز دیگر سهل اندیش ترین محاســبه گران نیز به تجربه و شهود رسیده اند که 
نباید وقت کشور برای اعتماد به دشمنى تلف شود که »اصل وجود جمهوری اسامى را، اصل 
قدرت گرفتن اسام را نمیتواند تحّمل بکند« و نتیجه امید بستن به قدرتهای ماّدی و شیطانى 
و به کار گرفتن عقانیت و محاسبات مادی در سایه ی اعتماد به شیطانها، چیزی جز »سراب« و 
»نقطه های خیالى« نیست. در مقابل این سراب، البته »نقطه های امیدبخش حقیقى و واقعى« 
و »رزق ال یحتسب« نیز وجود دارد که الزمه رســیدن به آنها، »اقدام و عمل« به جای نشستن 
و اعتماد به دشمن و اکتفا به حرف زدن اســت. »تاش کنید، کار کنید، ابتکار به خرج بدهید، 
نیروی حقیقى خداداد خودتان را به صحنه بیاورید، به میدان بیاورید،  با توّکل به خدا، با امید به 
کمک الهى، آن وقت خدا کمک خواهد کرد. اّما اگر چنانچه نشستید به انتظار اینکه شیطان -آن 
مئاُن ماًء« خواهد  هم شیطان اکبر- بیاید کمک کند، آن وقت همان »َکَسراٍب بِقیَعٍة یَحَسُبُه الظَّ

بود، خیری از او به ما نمى رسد. 95/11/19«

اقدام و عمل به جای وقت تلف کردن برای سراب
فرصـت آمریکای بـدون بزک برای کشـور باید این باشـد کـه همگان ایـن واقعیـت را متوجه 
شـوند که »وقتى اجـازه نمیدهند شـما بـرای زمیـن خـودت از بیـرون آب بیـاوری« به جای 
اینکه تـوان و زمان کشـور به انتظـار سـراب های پـوچ و دوراهى هـای القایـى و دروغینى هدر 
داده شـود که شـیطان تـاش مى کند بـا اخال در دسـتگاه محاسـباتى مـردم و مسـئوالن، 
آنها را واقعـى جلوه دهـد، »باید چاه حفـر کنـى و از درون زمین خـودت آب بیرون بیـاوری تا 
محتاج  آب آن همسـایه ی بخیل نباشـى؛ باید از درون خود اسـتمداد کنیم و بتوانیـم کارها را 

پیش ببریـم. 94/1/1«.

هفته گزارش

امام بزرگوار فرهنگ »ما میتوانیم« را به دهان مردم انداخت
انقاب کبیر اسامى بکلى جهت را عوض کرد و ورق را برگرداند. همت امام - که رهبر این انقاب و 
زمامدار این انقاب و پیشوای این انقاب بود - بر این گماشته شد که روح عزت ملى را در این مردم 
احیاء کند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ »ما میتوانیم« را به دهان مردم انداخت 
و در دل آنها جایگزین کرد؛ این همان فرهنگ قرآنى است که فرمود: »و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم 

االعلون ان کنتم مؤمنین«..   91/3/14

هیئتبازخوانی
انقالبی

]دشمنان[ دائم در فکر این هستند که چه کار کنند این انقاب را از بین ببرند؛ حاال این 
انقاب هم به توفیق الهى، به هّمت شما مردم همین طور سرش را انداخته پایین و دارد 
به پیش میرود؛ روزبه روز قوی تر، روزبه روز پیشــرفته تر. همه ی هّمت آنان این است که 
این ماندگاری را یک جوری به هم بزنند؛ همه ی هّمت من و شــما باید این باشد که این 
ماندگاری را افزایش بدهیم... ماندگاری انقاب مسئله ی مهّمى است؛ این ماندگاری را 
بایستى به عنوان یک هدف در نظر داشت و در این فکر بود که چگونه تأمین خواهد شد. 
نگاه کنید ببینید عناصر ماندگاری انقاب چیســت، آن عناصر را باید تک تِک ما تأمین 

کنیم، همه ی ما باید تأمین کنیم.   94/10/19

#ماندگاری_انقالب_ اسالمی                 
همه باید عناصر ماندگاری انقالب را تأمین کنیم

کلید
واژه

امام کالم

 وحدت ، رمز پیروزی 
انقالب اسالمی

رمز موفقیت ما، که قدرتهای بزرِگ دنیا را عقب 
نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان 
پهلوی را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین 
وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که 

قشر روحانی تنها می خواست به جنگ اینها برود خفه می کردند او را؛ نویسنده می خواست به 
جنگ آنها برود آنها را از بین می بردند؛ دانشگاهی می خواست این کار را بکند نمی توانست؛ بازار 
می خواست این کار را تنها بکند نمی شد؛ دهقان می خواست بکند نمی شد. اینکه همه چیز را ما 
به دست آوردیم، و ان شاء ا... بعد هم به دست می آوریم، این برای همین پیوستگی است که بین 

اقشار ملت حاصل شد. و ما باید این همبستگی را نگه داریم.  
 امام خمینی)ره( ۲۹ بهمن ۱۳۵۷

وقتى در سال چهل و یک فریاد امام بلند شد، بغض مردم ترکید. مردم در طول دهها 
سال بغض کرده بودند. بعضیها به آن وضع عادت کرده بودند، بسیاری هم بغض کرده 
بودند. حرف امام به دلها نشست... این فریاد که بلند شد، چون درست بود، چون بحق بود - زیرا 
متکى به خواستهای مردم و در اصل به اسام و دین متکى بود - بافاصله همه جا به طور طبیعى 
منتشر شد؛ دهن به دهن، دست به دست، دل به دل سیر کرد، به همه جا رسید و مردم را به امام 
عاقه مند کرد. امام بزرگوار ما که در سال چهل و یک به هنگام شروع مبارزات، چندان معروفیتى 
نداشتند، در خرداد چهل و دو وضع و پایگاهشــان در دلهای مردم به آن جایى رسیده بود که 
حادثه ی پانزده خرداد چهل و دو در تهران اتفاق افتاد و هزاران نفر در راه امام جان خودشان را فدا 
کردند. این بر اثر حقانیت آن فریاد بود. امام تعالیم اســام را برای مــردم بیان کردند؛ معنای 
حکومت را بیان کردند؛ معنای انســان را بیان کردند و برای مردم تشریح کردند که چه بر آنها 
مى گذرد و چگونه باید باشند. حقایقى را که اشخاص جرات نمى کردند بگویند، ایشان به طور 
صریح - نه به شکل درون گوشى، نه به شکل شبنامه، نه آن طوری که گروهها و احزاب به صورت 
بسته و سلولهای حزبى و برای کادرهای حزبى بیان مى کنند - روان، آسان، در فضا، برای عموم 
مردم بیان کردند. این بود که مردم پاســخ گفتند. البته از آن روزی که امام شروع کردند، تا آن 
روزی که این انقاب پیروز شــد، پانزده سال طول کشید؛ پانزده سال دشــوار... هزاران نفر به 
شهادت رسیدند و تعداد چند برابر اینها زیر شکنجه ها افتادند. دوران خیلى سختى گذشت. 
بعضیها در طول این پانزده سال، یک شب با امنیت و راحت به خانه هایشان نرفتند؛ یک روز با 
اطمینان از این که به آنها آسیب نمى رسد، از خانه هایشان بیرون نیامدند. سختیها گذشت و امام 
در تمام این دوران، مرشدانه، حکیمانه و شجاعانه رهبری مى کردند و باالخره در یکى، دو سال 
77/11/13 آخر، این امواج خروشان مردمى به وجود آمد... لذا این انقاب به وجود آمد و پیروز شد. 

به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب ملت ایران

انقالب اسالمی به روایت آیت ا... خامنه ای

تاریخی روایت

ما در جریان انقاب شاهد بودیم که زن در کشور ما، سرباز خط مقدم انقاب شد 
.اگر زنها با انقاب ســازگار نبودند و این انقاب را نمیپذیرفتنــد و به آن باور 
نداشــتند، مطمئناً این انقاب واقع نمیشــد. من به این معنا اعتقاد دارم. اوالً، اگر آنها 
نبودند، نیمى از گروه انقابیون مستقیماً در میدان نبودند. ثانیاً، به طور غیرمستقیم روی 
فرزندان و شوهران و برادران و محیط خانه - که زن در محیط خانه دارای تأثیر فرهنگى 

زیادی است - اثر میگذاشتند. 68/10/26  

ایـرانی خانواده

زن در کشور ما، سرباز خط مقدم انقالب شد

 س: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، برای بازی در تئاتر و سینما چه 
حکمی دارد؟ تقلید صدای مردان توسط زنان و برعکس چه حکمی دارد؟

ج: پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای او هنگام بازیگری و بیان خصوصیات 
یک شخص حقیقى، اگر سبب فساد نگردد، بعید نیست که جایز باشد.

س: اســتفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرایش در تئاترها و نمایش هایی که توسط 
مردان هم دیده می شوند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکى از محارم ایشان صورت بگیرد و فسادی هم 
بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته صورت آرایش شده 

باید از نامحرم پوشانده شود. 

آموزشی احکام

تئاتر و سینما

راه بندگی خدا را از نور فاطمه زهرا)(پیدا کنیم

    رونمایی از 4 تقریظ رهبر انقالب بر کتب دفاع مقدس

مراسـم ششـمین پاسداشـت ادبیـات جهـاد و مقاومت بـه همـراه رونمایـى از چهار 
تقریـظ رهبـر انقاب بـر کتب حـوزه ادبیـات دفـاع مقـدس از نویسـندگان اسـتان 
همدان، چهارشـنبه بیسـتم بهمن ماه در حسـینیه امام خمینى)ره( همـدان برگزار 
شـد.در ایـن برنامه کـه از سـوی دفتر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت ا... خامنه ای 
برگـزار شـد، از چهـار تقریـظ رهبر انقـاب بـر کتاب هـای »دختـر شـینا«، »وقتى 
مهتاب گـم شـد«، »گلسـتان یازدهـم« و »آب هرگز نمى میـرد« -که به شـرح حال 

رزمنـدگان همدانـى مى پـردازد- رونمایى شـد. |   تسـنیم  |

   ایران اکنون قوی تر از 40 سال گذشته است
روزنامـه واشـنگتن پسـت: رئیـس جمهـور آمریـکا در حالى سـعى مى کند ایـران را 
تحت فشـار قـرار دهدکـه این کشـور اکنـون از هـر زمـان دیگـری طى چهل سـال 

گذشـته قدرتمندتر اسـت. |    خ صداوسـیما |

  قدردانی افغان های مقیم تهران از رهبر انقالب  
شـورای هماهنگـى  هیئت هـای مذهبـى مهاجریـن افغانسـتانى اسـتان تهـران 
در نامـه ای بـه مسـئوالن کشـور از نـگاه کریمانـه و پدرانـه مقـام معظم رهبـری به 
افغانسـتانى ها و دسـتور مسـتقیم ایشـان در احیـای عـزت و کرامـت انسـانى و 

هویت بخشـى بـه مهاجریـن افغانسـتانى قدردانـى کـرد. |    تسـنیم|

   پیام ابراز احساسات رهبر انقالب  نسبت به شهدای آتش نشان
رئیس دفتـر مقـام معظـم رهبـری: حضرت آقـا که بـه بهشـت زهـرا رفتند، بر سـر 
مـزار این شـهدا حاضـر شـدند و گفتند مـن سـنگ قبـر را که میدیـدم همـه جوان 
هسـتند و نوعا بیـن 20 تا 3٥ سـال سـن داشـتند. پیام ایـن ابـراز احساسـات رهبر 
انقاب این اسـت کـه اینها 16نفـر بودند کـه این طور جانفشـانى کردنـد ولى چنین 

جوانانـى در این کشـور میلیون ها نفرنـد.|  خبرگـزاری صداوسـیما|

   ترامپ: 
چرا فکر می کنید آمریکا بی گناه است؟

رییـس جمهـور جدیـد آمریـکا در گفت وگـو بـا فاکـس نیـوز در پاسـخ بـه سـوال 
خبرنـگار دربـاره احتـرام او بـه پوتین کـه به گفتـه خبرنـگار  "قاتـل اسـت"، گفت: 
قاتان زیـادی هسـتند، مـا قاتل های زیـادی داریـم، چرا شـما فکر مى کنید کشـور 

مـا بى گنـاه اسـت؟|  ایرنا|

   ایران بازیگر مسلط منطقه باقی خواهد ماند
امریکـن اینتـر پرایـز: دامنـه عملیـات نظامـى ایـران در سـوریه نشـان مى دهـد که 
این کشـور بازیگر مسـلط منطقـه باقى خواهـد ماند. ایـران در حـال ارتقـای نیروی 
نظامى خـود بـه نیرویى اسـت که قـادر باشـد عملیات بـه ظاهـر متعارفـى را صدها 
مایـل دور از مرزهای خـود انجام دهـد. ایـن قابلیت که تنها تعداد انگشـت شـماری 
از کشـورهای جهـان آن  را دارنـد، به طور اساسـى محاسـبات راهبـردی و تـوازن قوا 

در منطقـه را تغییـر مى دهـد. |  العالم|

هفته اخبار

ویژه خبر

در جوامــع امــروزی این مناســک که با 
حضور گســترده مردم  در مراســم های 
ملى شــناخته مى شــود، جای خود را به 
"مناسک رســانه ای"  از قبیل پویش های 
فضای مجــازی یا شــبکه های اجتماعى  
داده، اما به نظر مى رسد جمهوری اسامى 
این مزیت نســبى را همچنان برای خود 
حفــظ کــرده اســت.»انتخابات مظهر 
حضور مردم اســت؛ همچنان که حضور 
در راهپیمایــى بیســت ودوم بهمن، یکى 
از مظاهر حضور مردمى اســت. دشمن و 
دستگاه های اســتکباری از انتخابات شما 
و از راهپیمایى تان در بیســت ودوم بهمن 

مى ترسند. بنابراین از همه ی نیروی خود 
استفاده مى کنند، شاید بتوانند انتخابات و 
حضور مردم و رأی آزاد و دخالت مردم در 
سرنوشت خود را از این ملت و از این کشور 

بگیرند.   82/11/15« 

راهپیمایی 22 بهمــن؛ مظهر ارادت 
مردم به اسالم

»نــگاه کنید در ایــن راهپیمایى های روز 
قدس یا بیســت ودّوم بهمن، عمده جوانها 
هســتند؛ ایــن جوانها همــان جوانهایى 
هســتند کــه شــبانه روز به وســیله ی 
رســانه های صوتى و تصویری و اینترنتى، 

در زیــر بمبــاران تخریــب قــرار دارند؛ 
غوغایى است در دنیا؛ در دنیای مجازی... 
درعین حال شــما نگاه میکنید مى بینید 
ده ها میلیون از همین جوانها در سرتاســر 
کشور در روز بیســت و دّوم بهمن مى آیند 
و شــعار میدهنــد و ابــراز احساســات 
میکنند و نسبت به امام، نسبت به اسام، 
نســبت به نظــام اســامى ابــراز ارادت 
میکننــد؛ این چیز کوچکى نیســت، این 
فرصت بســیار بزرگى اســت. 94/1/1«

  پیام راهپیمایی 22 بهمن
»خب، پیام این جشن چیست؟ نگاه کنید 
به شــعارهای مردم، پیام را از شــعارهای 
مردم باید گرفت. آنطوری کــه بنده نگاه 
میکنــم، دو پیام در ایــن راهپیمایى های 
بیســت ودوم بهمن وجود داشــته است: 
یکى پیام اســتقامت، یکى پیــام وحدت. 
اســتقامت یعنى چه؟ یعنى ملــت ایران 

بــر روی آرمانهــای انقاب ایســتادگى 
دارند. مــا آرمانهای ایجابى هم داشــتیم، 
آرمانهای ســلبى هم داشــتیم؛ آرمانهای 
ایجابى مــا عبارت بوده اســت از اینکه: ما 
دنبال عدالت اجتماعى هستیم؛ ما دنبال 
حضور مردمى در حوادث گوناگون کشور 
هســتیم... یک پیامهای سلبى هم انقاب 
داشت؛ پیام ســلبى انقاب این است که: 
ما تســلیم زورگویى نمیشــویم، تسلیم 
 باجخواهى نمیشویم، تسلیم نظام سلطه 

نمیشویم.  92/11/28«

به طلوع خورشید عادت کرده ایم!
» شما نگاه کنید به کشورهائى که انقاب 
کردند، ببینید اینها ســالگردهای انقاب 
را چگونــه برگزار میکننــد؛ خیلى حّدت 
کنند، بعد از دو سه ســال، سالگرد انقاب 
به این است که یک عده ای آنجا بایستند، 
یک عده هم بیایند جلوی اینها رژه بروند؛ 
مانند نیروهای مسلح و امثال اینها. اینجا 
کار روی دوش خــود مردم اســت؛ مردم، 
خود را صاحبان انقاب و صاحبان کشــور 
میدانند، که هســتند. اینکه ما از یکایک 
مردم تشکر میکنیم نه به معنای این است 
که نسبت ما به انقاب، نزدیکتر از نسبت 
مردم است، لذا از مردم تشکر میکنیم که 
انقاب را کمک کردید! نه، انقاب، کشورو 
نظام اســامى متعلق به این مردم است. 
ُحســن کار و هنر بزرگ و برجســته این 
است که مردم این را میدانند؛ با شجاعت، 
با بصیرت، با موقع شناسى، از این داشته ی 
خود، از این ثــروت عظیم خود، که مایه ی 
عزت و استقال آنهاست، حمایت میکنند؛ 
درســت در همان جائى کــه باید حضور 
خودشان را نشــان دهند، نشان میدهند. 
این خیلــى پدیده ی عجیــب و حادثه ی 
مهمى است.ما به خیلى از پدیده ها عادت 
کرده ایم؛ همچنان که به طلوع خورشــید 
عادت کرده ایم و خیــال میکنیم که این 
یک چیز حتمى اســت، لذا به اهمیت آن 
توجه نمیکنیم. خیلى اهمیت دارد که بعد 
از گذشت سى و اندی سال از اولین بیست 
و دوی بهمــن، اینجور مــردم در صحنه 
حاضرند... درســت در همــان وقتى که 
دشمنان این ملت انتظار داشتند که مردم 
به ندای انقاب و ندای جمهوری اسامى 
پاســخ ندهند، مردم با حضور خودشــان 
دشــمن را ناکام و مأیوس کردند. البته در 
تبلیغات، دشــمنان ســعى میکنند به رو 

نیاورند، اما میفهمند. 91/11/23«

اتمام و تکمیل نعمت در 22 بهمن
»بیســت و دوم بهمن، در حکم عید غدیر 
است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت والیت، 
اتمام نعمت و تکمیل نعمــت الهى، برای 
ملت ایران صورت عملى و تحقق خارجى 

گرفت.  68/11/4« 

در جامعه شناسـی سیاسـی، مفهومی به عنوان مناسـک سیاسـی مطرح است 
کـه اشـاره بـه حضـور مـردم در روندهـای سیاسـی دارد. هرچـه مـردم در 
این گونـه مراسـم و مناسـک بیشـتر  حاضـر باشـند، نشـان دهنده ی مشـروعیت نظام 
سیاسـی اسـت. هم چنین این مناسـک نشـانه ی هم گرایـی اجتماعـی و تـداوم هویت 

ملی و وفاداری سیاسی نسبت به آن است.

از درون خود استمداد کنیم تا کارها را پیش ببریم

جوان دانشمند مسلمان خودش را قادر بر هر کاری میداند

کسى که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس در او از بین مى رود. و بنده وقتى نگاه مى کنم، 
تأّمل مى کنم، محاسبه مى کنم، مى بینم ترس است، بیم و هراس است که دنیا را و آخرت را از 
دارندگانش سلب مى کند. ترِس از فقر موجب مى شود انسان انفاق نکند، ترِس از مبتا شدن 
و دچار شدن به ناراحتى ها، موجب مى شود که انســان تن به جنایت ها  فاجعه ها و ذلت ها و 
خواری ها بدهد. ترِس از اینکه نتواند انسان دو روز دیگر، بیشتر در این عالم زندگى کند... ترس، و 
ترس ها ریشة بدبختى ها در زندگى انسان هاست. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه 
چیزهایى موجب شد که طرف داران حق در اقلیت قرار بگیرند، آنجا که در اقلیت قرار گرفتند. 
چه چیزهایى موجب شد که مردمى که حق را شناخته بودند، دنبال حق نروند، آنجا که مردم 
حق شناسى دنبال حق نرفتند... غالباً وقتى که پیگیری و تحقیق و مطالعه مى کند آدم، مى بیند 

که منشأ این همه ترس است، ترس! منبع: کتاب طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن

دین صحیح و عقل کامل منافاتی با هم ندارند
پیغمبرها به جنگ عقل نمی روند 

این است نمازجمعه ، 21 بهمن 1361حزب ا...

تاریخ شهادت : از اول انقالب تا کنون

شـهادت: ناشـی از حمالت رژیم صدام 
و سـوانح هوایی

مزار: سراسر ایران اسالمی

22 بهمن 
عید غدیر نظام اسالمی

  وحدت و استقامت 
پیام مردم در جشن انقالب

استفاده از ماشین های 
گران قیمت برای روحانیون و طالب حرام است

رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه این هفته بیان کردند؛

حضرت آیت ا... العظمى خامنه ای در ابتدای درس خارج فقه خود در روز یکشنبه این هفته 
پس از بیان حدیثى اخاقى با اشاره به حرام بودن استفاده از ماشین های گران قیمت برای 
روحانیون و طاب فرمودند نامه ای دریافت کرده اند که در آن نوشته شده بعضى از افراد حاضر 
در درس، با ماشینهای گران قیمت دویست میلیونى تردد مى کنند. سپس رهبر معظم انقاب 
اسامى اضافه کردند: حرمت اسراف برای همه اســت، هر کسى در هر حّدی چه غنى، چه 
متوسط یا فقیر ممکن است اسراف کند و اسراف، عمل حرام است. این ماشینهای گران قیمت 
حرام است. معظم له با اشاره به وجود برخى جهات امنیتى و حفاظتى برای استفاده از ماشین 
گران قیمت گفتند: توجه کنید! عمل، ورع، اجتهاد، زهد، بى رغبتى، نرفتن به دنبال زخارف 

مادی و زیبائیهای ظاهرِی زندگى، وظیفه ی اصلِى ماست.    |        |


