
بســم اللَّــه الّرحمــن الّرحيــم. الحمــد لّلــه 

ــی ســّيدنا  ــام عل رّب العاملــن و الّصــاة و الّس

ــی  ــه عل ــة الّل ــن و لعن ــه الّطاهري ــد و آل محّم

اعدائهــم اجمعــن. »َعــن َمنصــوِر بــِن َبــزَرج، 

 :)( ــاِدق ــِه الّص ــی َعبِدالّل ــُت ِلَب ــال: ُقل ق

ــَر  ــیِّدی ِذک ــا َس ــَك ی ــَمُع ِمن ــا أَس ــَرَ م ــا أَک م

می گویــد  راوی  الفارســی«،  َســلامَن 

چقــدر مــن زیــاد می شــنوم از شــما 
کــه نــام ســلمان را می بریــد و از او 
یــاد می کنیــد. معلــوم می شــود کــه 
حضــرت ]امــام صــادق )([ مکــّرر 
ــی را  ــلمان مطالب ــه س ــع ب ــّرر راج در مک
می فرموده انــد. ایــن شــخص تعّجــب 
می کنــد کــه چیســت کــه اینقــدر 
ــد،  ــه داری ــه او توّج موجــب شــده شــما ب
ــد و از  ــت داری ــه او محّب ــًا ب ــا شــاید مث ی
ــی« َو  ــل »الفارس ــال: الَتُق ــل. »َفق ــن قبی ای
ــدی«، یعنی نســبِت  لِکــن ُقــل َســلامَن امُلَحمَّ

او، فراتــر از نســبت قومــی و میهنــی 
ــه  ــن البّت اســت؛ نســبت دینــی اســت. ای
ــارس  ــوم ف ــه ق ــن ب ــه، طع ــه هیچ وج ب
ــه )( از  ــرم و ائّم ــر اک ــت؛ پیغمب نیس
ــد،  فــارس - مــردم ایــران- تمجیــد کردن
ــدی  ــه تردی ــن ک ــد؛ در ای ــف کردن تعری

ــن  ــه ای ــد ک ــد بفرمای ــت. می خواه نیس
شــخص، فراتــر و باالتــر از ایــن اســت 
ــه نســبِت قومــی شــناخته بشــود؛  ــه ب ک
نســبِت او، نســبِت عقیــده و دیــن و 
ــد  ــًا- فرزن ــه -مث ــت؛ او کأنّ ــر اس پیامب

ــت. ــر اس پیغمب
ــرت  ــه؟« ]حض ــری َل ــرَُة ِذک ــا َک ــدری م »أَ َت

ال.  »ُقلــُت:  چــرا؟  می دانــی  فرمــود[ 
ــت در  ــاِث ِخصــاٍل«، ســه خصوصّی ــال: َث ق

ــود کــه ایــن موجــب می شــود  ســلمان ب
ــام او  ــم و ن ــاد کن ــاد ی ــن او را زی ــه م ک
را ببــرم -البــد مثــًا- اجــال کنــم او 
ــه او  ــت ب ــا محّب ــم او را ی ــم کن را، تعظی
ــورزم. »أََحُدهــا: ایثــارُه َهــوی أَمیرِامُلؤِمنین  ب
)( َعلــی َهــوی َنفِســه«، چیســت آن 

ســه خصلــت؟ یکــی اش ایــن اســت: 
ــود  ــِل خ ــر می ــن را ب ــل امیرالمؤمنی می
ــود  ــوم می ش ــن معل ــی داد. از ای ــه م غلب
ــزی  ــن چی ــار چنی ــک ب ــش از ی ــه بی ک
اتّفــاق افتاده کــه حضــرت چیــزی را اراده 
کردنــد، ســلمان چیــز دیگــری در دل 
خــود و در ذهــن خود می خواســته اســت 
ــن را   ــوای امیرالمؤمنی ــل و ه ــن می ولیک
ــر میــل خــود  ــوی« یعنــی میــل- ب -»َه

ترجیــح داده اســت.    ببینیــد مقــام 
امیرالمؤمنیــن را؛ حــاال البّتــه اینهــا 
کــه گوشــه وکنارهای آن عظمــت و آن 
جالــت الهــی و ملکوتــی و جبروتــی 
ــی خــب، اینهــا همــه، هرکــدام  اســت ول

ــت.  ــانه اس ــک نش ی
ــم  ــارُه اِّیاُه ــراء َو اختی ــُه ِللُفَق ــة: ُحبُّ »َو الّثانَی

ــرا  ــَدد«، ]دّوم:[ فق َوِة َو الَع ــرَّ ــِل ال ــی أَه َعل

از  بعضی هــا  می داشــت.  دوســت  را 
اصــًا  جامعــه  مســتضعف  طبقــه ی 
نیســتند  حاضــر  می آیــد؛  بدشــان 
طــرف آنهــا برونــد، نــگاه بکننــد بــه آنهــا! 
خودشــان را برتــر از آنهــا می داننــد؛ او 
نــه؛ فقــرا را دوســت می داشــت، آنهــا 
ــر  ــی داد. اگ ــح م ــروت ترجی ــل ث ــر اه را ب
فــرض بفرماییــد در یــک جایــی امــر 
دایــر بــود بیــن یــک ســرمایه دارِ محتــرِم 
ــا  ــری، ی ــک فقی ــا ی ــول داری ی ــی پ خیل
بایــد مثــًا خانــه ی ایــن بــرود یــا خانــه ی 
ــد  ــام کن ــن س ــه ای ــد ب ــا بای ــرود، ی آن ب
ــر  ــن فقی ــد، ای ــه آن ســام کن ــد ب ــا بای ی
ــا  ــی داد؛ اینه ــح م ــی ترجی ــر آن غن را ب
درس اســت دیگــر. مــا طلبه هــا، مــا 
ــی از  ــی، یک ــت و علم ــه ی روحانّی جامع
خصوصّیات مــان از اّول همیــن بــوده 
ــاف  ــه ی ِضع ــا و طبق ــا ضعف ــه ب ــت ک اس
ــاز  ــی امتی ــن خیل ــم؛ ای ــک بوده ای نزدی
ــا  ــی پول داره ــه، گاه ــت. بل ــی اس بزرگ
ــم  ــی ه ــک عالم ــراغ ی ــود س ــن ب ممک
ــا  بیاینــد، او هــم یــک احترامــی بکنــد اّم

ــا،  ــای م ــا، علم ــون م ــرت روحانّی معاش
ــه  ی جماعــت مــا -علمائی  مراجع مــا، ائّم
ــردم  ــا م ــاً ب ــردم- عمدت ــا م ــد ب ــه بودن ک
ــن  ــت؛ ای ــوده اس ــط ب ــر متوّس ــر و زی فقی
ــد  ــن را بای ــی اســت؛ ای خیلــی چیــز مهّم
نگــه بداریــم. حــاال کــه علمــا و روحانّیت، 
ــت  ــم سیاس ــی در عال ــک موقعّیت ــه ی ب
ــه را  ــد آنچ ــد، نبای ــدا کرده ان ــت پی دس
تاریخچــه ی مــا و ســّنت کهــن مــا اســت 
از دســت بدهیــم. اینکــه در یــک شــهری 
ــن  ــی[ بی ــد، ]ول ــًا باش ــی مث ــک عالم ی
مــردم معــروف باشــد کــه ایشــان بــا تّجار 
و بــا پول دارهــا و بــا باغ دارهــا و ماننــد 
اینهــا ]اُنــس دارد[ - مهمانــی خانــه ی 
ــرا  ــا فق ــا ب ــاغ آن- اّم ــی در ب ــن؛ مهمان ای
نــه، اُنســی نــدارد؛ ایــن چیــز خوبــی 

ــت. ــک خصوصّی ــم ی ــن ه ــت. ای نیس
ــی  ــامء«، یک ــِم َو الُعَل ــُه ِللِعل ــة: ُحبُّ »َو الّثاِلَث

هــم ایــن ]ســّومی[: جنــاب ســلمان علــم 
ــت  ــا را دوس ــت، علم ــت می داش را دوس
می داشــت. ایــن ســه خصوصّیــت در 
ایــن بزرگــوار، موجــب می شــود کــه 
ــت،  ــت و عظم ــا آن جال ــادِق ب ــام ص ام
نســبت بــه او گرایــش پیــدا کنــد، 
ــم- نســبت  ــل و تعظی ــا تجلی ــت -ی محّب
ــاً  ــداً صاِلح ــلامَن کاَن َعب ــد. »إِنَّ َس ــه او بکن ب
َحنیفــاً ُمســِلاًم َو مــا کاَن ِمــَن امُلرشِکیــن«، 

]می فرماینــد: ســلمان بنــده ی صالــِح 
ــرکین  ــت و از مش ــلمان اس ــِف مس حنی

نیســت.[ 
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

شهادت یک مفهوم عجیبی است، یک مقوله ی عجیبی است، یک مقوله ی عمیقی است. شهادت 
یعنی معامله ی با خدا، یک معامله ی دوجانبــه ی بی دغدغه ی با خدای متعال؛ جنس هم معلوم، 
بهای جنس هم معلوم. جنس عبارت است از جان. جان یعنی سرمایه ی اصلی هر انسانی در این 
دنیای ماّدی؛ این جنس اســت؛ این را شــما تقدیم میکنید؛ در مقابل، چه میگیرید؟ در مقابل، 

سعادت ابدی و حیات جاودان در برترین نعمتهای الهی را میگیرید.   96/3/28 

شهادت، یک معامله ی دوجانبه ی بی دغدغه

این شماره تقدیم می شود به 
روح بلند شهدای نهضت انقالب اسالمی

در اواسط دهه ی چهل میالدی قرن بیستم، مستندی با عنوان "پیروزی اراده"، 
مردم جهان را تحت تأثیر قرار داد. مستندی که نشان می داد، آلمان ها  که کمتر از 
دو دهه قبل، در جنگ جهانی اول کامال شکســت خورده و صنایع زیربنایی خود را از دست 
داده بودند، به یک باره تصویری شــگرف از ارتشــی متحد، عظیم و با انضباط را در قالب 
مســتندی 114 دقیقه ای تولید و در کشــورهای مختلف جهان از جمله ایران به نمایش 
در  آوردند. این فیلم و مســتند دیگری با نــام "المپیا"، رفته رفته آلمان هــا را به عنوان 
قدرتمند ترین نیروی نظامی و برترین ژن انسانی در جهان معرفی کرد که نتیجه ی آن اقبال 
بخشی از افکار عمومی دنیا از سویی و از سویی دیگر، وحشت گروهی دیگر از قدرت آلمان ها و 
در نتیجه مهیا شدن شرایط برای آغاز یورش نظامی آلمان شــد. و اینها همه یعنی قدرت 
سینمای مستند که می تواند در خدمت استعمار یا استقالل کشور ها قرار بگیرد. برای همین 
در جمهوری اسالمی سینمای مستند باید ابزاری باشــد در جهت اصالح گری جامعه و در 

خدمت حل مشکالت مردم.

      دیداری که برای اولین بار برگزار شد

پنجشنبه ی هفته ی گذشته، 21 دی ماه، جمعی از مستند سازان جوان انقاب اسامی 
برای اولین بار به دیدار رهبر انقاب رفتند. جلســه ای که به گفت وشنود از احوال هنر و 
مستند سازی گذشت و حســن ختام آن بیاناتی بود که رهبر انقاب به عنوان توصیه و 
سفارش به سینما گران و مستند سازان حاضر در جلسه بیان نمودند. نکاتی که یک روز 
پس از دیدار، بار دیگر رهبر انقاب در پیامی به مستند ســازان جوان، آن را یادآوری و 

متذکر شدند تا در اذهان و خاطرها باقی بماند. 
      چرا سینمای مستند؟

مســتند به عنوان یکی از فرآورده ها و شــاخه های هنرهای تصویری، موظف به بیان 
و روایت صحنه ها و اتفاقــات از دریچه ی دوربین به منظور اطاع رســانی به مخاطب 
خاص یا عام و ثبت در تاریخ اســت. امری که از پیدایش و اختراع دوربین تصویربرداری 
و شکل گیری هنر هفتم، آغاز شد و با گذشت زمان و ارجاعات و استناداتی که آیندگان 
به فیلم های مستند گذشتگان داشتند اهمیت دو چندانی پیدا کرد. فیلم های مستند به 
دلیل ســاختار های فرمی و متفاوت خود با فیلم های سینمایی، به ویژه این نکته که در 
اکثر فیلم های مستند، بازیگر خود بخشی از واقعیت موجود در صحنه ی روایت )حداقل 
در ظاهر( است و بیننده احساس القای فریب و دروغ را از سوی سازندگان اثر نمی کند، 
به مخاطب خود احساس آزادی و اختیار در تصمیم گیری و پذیرش واقعیت را می دهند. 
امری که رهبر انقاب در جلسه با مستند ســازان نیز به آن اشاره نمودند که: »مستند 

سرراست تر و روراست تر و مّتکی به واقعّیت و نشان دهنده ی آن است.«96/10/21 
      وقتی دشمن تاریخ را هدف می گیرد

در چند سال اخیر، جریان ها و شبکه های ضدانقاب با تمرکز بر تاریخ سلطنت پهلوی 
و دوران پیش از انقاب اســامی و با توجه به ضعف و کم کاری رســانه های انقاب در 
بازنمایی این دوره برای نســل جوان، اقدام به ساخت و انتشــار آثار مستند با محوریت 
حکومت و اشــخاص پهلوی نمودند. آثاری که در آن با چشم پوشــی و حذف فساد ها، 
چپاول ها، خودباختگی و وابستگی به غرب، ظلم ها و کشتار این حکومت، تنها به القای 
دروغین پیشرفت کشور در دوران پهلوی پرداخته اند و سعی در ترمیم چهره ی پهلوی 
نمودند. »امروز این ها سعی می کنند چهره ی خاندان خبیث و منحوس پهلوی را -رژیم 
فاسد و وابسته  و خبیث و ظالم که کشور ما را سال های متمادی به عقب انداختند و ملت 

ایران را آن جور دچار مشکات عظیم کردند- بزک کنند، آرایش کنند.«93/10/17
      باید وارد میدان شوید

حال سؤال اینجاســت که در مقابل این جریان چه باید کرد؟ راهکار رهبر انقاب برای 
مقابله با این جریان خزنده ی فرهنگی، تشویق حضور فعال نیروی جوان و مؤمن انقابی 
در عرصه ی فرهنگ و هنر، و تولید محصوالت فرهنگی و بیان واقعیات و حقیقت های 
انقاب اسامی است. نیروی جوان و انقابی که در هر عرصه ای وارد میدان شد، راهگشا 
و خط شکن بوده است، بار دیگر وظیفه دارد در میدان هنر به دفاع از انقاب و تاریخ کشور 
بپردازد. امری که رهبر انقاب بار دیگر و در دیدار اخیر خود با مستند سازان، این وظیفه 
را اینگونه متذکر شــدند: »اگر بتوانید این جهت گیری انقابی و این صداقت انقابی را 
حفظ کنید، خیلی میتوانید خدمت بکنید: به کشــور و به انقاب و به مردم و به آینده و 
به تاریخ و به حقیقت؛ میتوانید خیلی خدمت بکنید.«96/10/21 خدمتی که البته رهبر 

انقاب برای آن شروطی قائل شدند:
      حفظ روحیه ی اسالمی و انقالبی

ورود به فضای هنر به دلیل ویژگی های خاصی مانند شهرت و شناخته شدن، می تواند 
ابتائاتی برای جوانان داشته باشد که در نهایت آن ها را از هدف نهایی جدا و دور کند، به 
همین دلیل رهبر توصیه کردند: »سعی کنید گرایش های هنری محض و چیزهایی که 
معموالً برای هنرمند جالب است -شهرت و مانند آن- آن صفا و صمیمّیت هنر انقابی را 
از شما نگیرد. هنر انقابی هنر است و درعین حال در آن دروغ نیست، فریب نیست، فساد 
نیست، اغوا نیست؛ هنر اسامی این است؛ این روحیه را حفظ کنید، این را نگه دارید، این 

خیلی باارزش است.«96/10/21 
      مستند ساز، اصالح گر جامعه

همان  اندازه که یک مستند ساز انقابی موظف اســت تا حقایق تاریخی و واقعیت های 
انقابی را بیان کند، همان اندازه نیز موظف اســت تا آرمان ها، ارزش ها و پیشرفت  های 
انقاب را یــادآوری کند و "روح امیــد" را در مردم و جامعه زنده کند. و از ســوی دیگر 
مشکاتی را که در مسیر دستیابی به این ارزش ها است، با بیانی صحیح و به قصد اصاح 
-و نه سیاه نمایی- به تصویر بکشــد. نکته ای ظریف که تفاوت هنرمند انقابی و اغیار را 
مشخص می کند. »دو جور می شود انتقاد کرد: یک انتقادی که وقت شنیدن، شنونده آن 
را فحش و دشنام تلّقی می کند؛ یک انتقادی که همان مطلب است اّما وقتی که شنونده 
آن را می شــنود، آن را نصیحت تلّقی می کند؛ دو جور می شود حرف زد؛ سعی کنید آن 

نوع اّول نباشد...« 96/10/21

هفته گزارش امام کالم

 خدا  نیاورد  روزی را  که 

به محرومین پشت کنیم    
مســئولین محترم کشــور ایران علی رغم 
محاصــرات شــدید اقتصــادی و کمبود 
درآمدها، تمامی کوشــش و تالش خود را 
صرف فقرزدایی جامعــه کرده اند و همه ی 

آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ما اســت که روزی فقر و تهیدستی از 
جامعه ی ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی 
و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین 
کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد 
و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ اهلل که این با سیره 
و روش انبیا و امیر المومنین و ائمه معصومین- علیهم الســالم- سازگار نیست، دامن 

حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد.  
 امام خمینی )ره( ۶ مرداد ۱۳۶۶

   حضور نماینده دفتر رهبر انقالب
 در مراسم ختم جان باختگان کشتی سانچی

حجت االسـام تقـوی از طـرف دفتـر مقام معظـم رهبـری در مراسـم ختـم دو تـن از 
جانباختگان کشـتی سـانچی در مسـجد امام جعفرصادق )( میدان فلسطین تهران 
حضور یافتنـد. این مراسـم 28 دی ماه برگزار شـد. در مراسـم بزرگداشـت جانباختگان 
سانچی در مدرسـه ی عالی شـهید مطهری در اول بهمن نیز حجت االسام والمسلمین 
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظـم رهبری حضور داشـتند. |    خ صداو سـیما  |

    رهبر انقالب:سالم مرا به پرسنل ناجا برسانید.

سـردار اشـتری بـا اشـاره بـه دیـداری کـه روز یکشـنبه، تعـدادی از فرماندهـان نیروی 
انتظامـی با رهبـر معظم انقاب داشـتند: مقـام معظـم رهبری پنـج مرتبه از ناجا تشـکر 
کردنـد و گفتنـد کـه عملکـرد ناجا خـوب بـوده اسـت، از ایشـان پرسـیدم کـه می توانم 
سـام شـما را به پرسـنل ناجا برسـانم، ایشـان گفتند هم شما سـام من را برسـانید هم 

خسـته نباشـید بگویید و هم تشـکر کنیـد.|    ایسـنا |

     روایت حاج قاسم از علت اساسی در پیروزی های منطقه 

سـردار سـلیمانی فرمانده نیـروی قدس سـپاه پاسـداران با اشـاره به موضـوع اقتدار 
نظـام در ابعاد بیرونـی و داخلـی گفت: اقتـدار نظـام در بُعـد بیرونی بـه بهترین وجه 
محقق شـده اسـت؛ امـروز مـا بسـیاری از توطئه هـای دشـمنان را به سـبب رهبری 
حکیمانـه رهبرمـان شکسـت داده ایم و مـن بایـد تأکید کنم کـه دلیـل حقیقی این 
پیروزی هـا و آن چیـزی کـه نقـش محـوری و اساسـی در ایـن پیروزی هـا داشـت 
بدون گفتار هـای تشـریفاتی، رهبری حکیمانـه مقام معظم رهبـری بـود. |     میزان |

     موج اعتراضات مردمی در هند در اعتراض به سفر نتانیاهو

سفر کاری تبلیغاتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند با موجی از اعتراضات مردم 
این کشور رو به رو شده است. ده ها هزار نفر از مسلمانان هند طی چند روز گذشته با برپایی 
تظاهرات در شهرهای مختلف این کشــور و آتش زدن پرچم اسرائیل و آدمک نتانیاهو، 

خشم خود را نسبت به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند نشان داده اند. |  ایرنا |

هفته اخبار

 رهبر انقـالب در ابتـدای درس خـارج روز دوشـنبه این هفتـه، تاریـخ 96/11/2، به 
ذکـر حدیثـی از امـام صـادق علیه السـالم، دربـاره ی خصوصیات جناب سـلمان 
فارسـی پرداختند. نظر به اهمیـت این حدیث کـه می تواند الگویـی اخالقی و  رفتـاری برای 
نیروهـای مؤمن و انقالبی باشـد ، نشـریه ی خـط حـزب اهلل آن را به همـراه ترجمه و تفسـیر 

رهبر انقالب برای اولین بار منتشر می کند. 

نکاتی پیرامون دیدار اخیر رهبر انقالب با مستندسازان جوان

باید وارد میدان شوید

تاریخ شهادت:
 از آغاز نهضت انقالب اسالمی تا به امروز

مزار: جای جای میهن اسالمی

کار      تشکیالتی

همسری صبور، با  فداکاری های عظیم
ایرانی خانواده

انقالبی هیئت

خاصیت مجموعه های انسانی این است. اگر کســی در امور حزبی و تشکیاتی کار و 
فعالیت کرده باشد، اینها را خوب می داند. بنده چون سال هاِی متمادی در تشکیاِت 
دولتی کار کرده ام -کار و فعالیت در حزب و نظایر آن، به جای خود محفوظ- می دانم 
که مجموعه ی تشکیاتی، حیاتش به این اســت که از باال مرتّب زیر نظر باشد. یعنی 
یک نفر، دائم به آن تشــکیات نگاه کند. این نگاه، مثل نور چراغ قّوه است و تا زمانی 
که به یک نقطه افتاده باشــد، آن نقطه روشن اســت. اما به مجّردی که چراغ قّوه را 
گرداندید، دیگر آن نقطه روشــن نیست. کسی که باال سر اســت، باید دائم مجموعه 
را زیر نظر داشته باشد و با چشــم و نگاه اوســت که مجموعه جان می گیرد. »نگاه« 
 که عرض می کنم، نگاه ظاهری نیســت؛ مقصود، مدد رســاندِن فرد ناظر و باالســر

 است.    73/4/22

مجموعه ی تشکیالتی 
حیاتش به نظارت از باال است

این است حزب ا... 

خطرپذیری؛ نقطه ی مقابل آن، ترس است. ترس از چه؟ ترس از عدم موفقیت؛ وارد نشویم 
که مبادا موفق نشویم؛ حرکت نکنیم که مبادا نرســیم؛ اقدام نکنیم که مبادا مورد قبول 
قرار نگیرد؛ اقدام نکنیم که مبادا برای ما مشکات ایجاد کند. اینها همه اش نقطه ی مقابل 
خطرپذیری اســت. یکی از خصوصیات خوب غربی ها - که ما خصوصیات بد و خوب، هر 
دو را در کنار هم می بینیم و انکار نمی کنیم - خطرپذیری است. غربی ها این خصوصیت 
مثبت را و به تبع آنها امریکایی ها - که فرهنگ اروپایی ها را اول بار گرفتند - خطرپذیرند. 
خطرپذیری می تواند جامعه را موفق کند. شما جوانها باید آماده باشید؛ ترس از اینکه شاید 
نشود، این خیلی چیز بدی است. گاهی اوقات تصورات انسان، یک آینده ای را برای انسان 

85/6/25 تصویر می کند که بکلی او را مأیوس می کند؛ این به نظر من، یکی از  ایرادهاست.

خطرپذیری نقطه  مقابل ترس است

حدیث شرح

قرآن تفسیر

رهبری مطالبه

قاجار بدتر از

تاریخی روایت

هنوز نتوانسته ایم
 عظمت دهه فجر را بیان کنیم

مبادا کسی تصور کند که امر دهه ی فجر فقط یک امر صوری و ظاهری است! این طور 
نیســت. دهه ی فجر برای ملت ایران، بلکه برای ملت های مســلمان و در همه جا - و 
شــاید برای دنیا به یک معنا - یک مبدأ عظیم تاریخی اســت. این حادثه، حادثه ی 
بزرگ و ذوابعادی است. واقعاً چه کسی تا به حال توانسته آن قضیه ای را که در دهه ی 
فجر اتفاق افتاد، از دیدگاه های جامعه شناسی و انسان شناسی، درست تشریح کند؟ 
کدام مان این کار را کرده ایم؟ دشــمن قلم در دست گرفته و خواسته که این قضیه را 
با تحریف و دروغ و آرایش های بی معنی، منعکس کند. دشمن روی آن کار کرده؛ اما 
دوستان، عظمت آن را کجا توانســته اند بیان کنند؟! واقعاً حادثه، خیلی عظیم است؛ 
بنابراین، معرفی این حادثه، به هر شکل که بشود، یک حسنه و بلکه یک فریضه است. 
یکی از وسایل معرفی، این اســت که یاد این ایام در ذهن ها زنده بماند. وقتی که این 

ایام می رسد، باید این فراز را بفهمند و همه به یاد بیاورند  71/11/5

»شـهر هزار سـنگر«؛ این تعبیر کمی اسـت؟ حرف کوچکی اسـت؟ قضیه ی ششـم 
بهمن آنقدر اهمیت داشـت کـه امام بزرگـوار مـا آن را در وصیتنامـه ی تاریخی خود 
هم منـدرج کردنـد، آن را یادگار گذاشـتند؛ یعنـی فراموش نشـود... »هزار سـنگر« 
یعنی چـه؟ ظاهر قضیـه ایـن اسـت کـه در درون شـهر، مـردم در مقابـل گروه های 
اشـرار و متجـاوز سـنگر درسـت کردنـد - حاال یـا هزار تـا، یا بیشـتر یـا کمتـر - اما 
من یک تفسـیر دیگـری دارم: این سـنگرها سـنگرهای درون خیابان ها نیسـت، این 
سـنگِر دل هاسـت؛ هزار تـا هم نیسـت، هـزاران سـنگر اسـت؛ به عـدد هـر مؤمنی، 
هـر انسـان باانگیـزه ی باشـرفی، یـک سـنگر در مقابـل تهاجم دشـمن وجـود دارد. 
اگر یـک ملـت وقتی بـه دنبـال یـک هدفـی حرکـت می کنـد، ندانـد سـر راه او چه 
خطراتی اسـت، چـه کمین کرده هایی هسـتند، چه بایـد کـرد در مقابل اینهـا، خود 
را رها کنـد، قیـد و بندهای خـود را رها کنـد، بی خیـال باشـد، ضربه خواهـد خورد. 
همه ی ملت هائی کـه در جهت یـک هدف بزرگـی حرکت کردنـد و وسـط راه ضربه 
خوردنـد و گاهـی آنچنـان افتادنـد کـه دیگـر قرن هـا بلنـد نشـدند، مشکل شـان از 
همین جـا آغاز شـد: ندانسـتند چـی در انتظـار آنهاسـت و خـود را بـرای مواجهه ی 
با آن آمـاده نکردنـد. درس های گذشـته ایـن کمک را بـه ما می کنـد که راهمـان را 
بفهمیم، بشناسـیم، کمین هـا را بشناسـیم، کمین کرده هـا را بشناسـیم.   88/11/6

اگر ملت نداند چه خطراتی بر سر راه 
اوست، ضربه می خورد

به مناسبت 6 بهمن، سالروز حماسه ی مردم آمل در دفع حمله ی منافقین

این وضع زندگی حضرت زهرا )( است از لحاظ سادگی مراسم ازدواج و بعد هم زندگی 
آن بزرگوار، آن زندگی فقیرانه و زاهدانه، آن اتاق آن چنانی، آن فرشی که البد همه ی شما 
 شــنیده اید. کار توی خانه، در مقابل تاش های فراوان و صبر بر شــوهری مثل حضرت 
امیر المؤمنین )( که در تمام مدت زندگیشــان، حضرت مشغول کار و فعالیت بودند. 
یعنی هر چه جنگ بود، علی بن ابیطالب )( جلوتر از همه بود. هر چه کار مهم بود اّول 
از همه علی بن ابیطالب )( جلودار بود. حدود 10 ســال هم با یکدیگر زندگی کردند. 
توّجه می کنید؟ در ظرف این 10 سال شما ببینید که این شوهِر جوان چقدر توانسته به 
زن و بچه اش، به معنای بشری و معمولی برسد؟ بر یک چنین زندگی، صبر کردن، بر آن 
فقر و ســختی صبر کردن، آن جهاد بزرگ را انجام دادن و آنچنان فرزندانی تربیت کردن 
و آن فداکاریهای عظیمــی که حضرت زهرا )( انجام دادند و شــما هم مقداری از آنها 
را شنیده اید، همگی الگوســت.حاال، دختران ما باید فاطمه زهرا )(  را الگو قرار دهند، 

76/9/24 پسرهای ما هم باید حضرت زهرا )( و امیر المؤمنین )(  را الگو قرار دهند.

اگر کسی از آبروی مؤمنی دفاع کرد، 
بهشت بر او واجب می شود 

»َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أَِخیِه الُْمْسلِِم َوَجَبْت لَُه الَْجنَُّة الَْبتََّة«.)1( آبروی مؤمن این قدر مهم 
اســت که اگر کســی از آبروی مؤمــن خود دفــاع کند -به حســب ایــن روایت 
]امیرالمؤمنین)( از قول پیامبر)([- بهشــت بر او واجب می شود. حاال معنای واجب 
شدن بهشت این نیست که دیگر در هر صورت -هرکار کردیم و هرجور شد- این یک تعهد الهی 
است که آدم را به بهشت ببرد؛ نه، همه چیز دست خود ما است... به هر حال آنچه در این روایت 
مورد توجه است و مورد اهتمام است، آبروی مسلمان است. شایعه درست کردن علیه مسلمان، 
شایعه را بازگو کردن علیه یک مسلمان، که گاهی یک حرفی علیه کسی زده می شود که آبروی 
او را به خطر می اندازد و ما ]هم[ می شنویم آن را- و خب، گاهی خود ما هم ابتداکننده نیستیم 
اما همان را نقل می کنیم، نقل ما را هم دیگری نقل می کند و همین طور این شایعه گسترش 
پیدا می کند علیه یک مسلمانی؛ در حالی که بعد معلوم می شود که هیچ چیز نبوده یا اگر هم 
چیزی هم باشد نباید منتشر کرد و نبایستی آبروی یک مسلمانی را در خط انداخت؛ چه برسد 

به اینکه در موارد متعددی هم خاف واقع است. 83/10/21   
  1( ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص145.

»َعن َمنصـوِر بـِن َبـزرَج، قـال: ُقلـُت ِلَبـی َعبِداللـِه الّصـاِدق )(: ما أَکـَرَ مـا أَسـَمُع ِمنَك یا سلمانِمحمد

َسـیِّدی ِذکَر َسـلامَن الفارسـی«

چـرا  اهـل بیـت او را  دوست داشتند؟

الگویی برای نیروهای مؤمن و انقالبی

»أَ َتدری ما َکرَُة ِذکری َله؟« 

»ُقلـُت: ال. قـال: َثـاِث ِخصـاٍل« »أََحُدهـا: ایثـارُه َهـوی أَمیرِامُلؤِمنیـن َعلـی َهـوی َنفِسـه« 

ُه ِللِعلِم َو الُعَلامء« َوِة َو الَعَدد« »َو الّثاِلَثة: ُحبُّ ُه ِللُفَقراءَو اختیارُه اِّیاُهم َعلی أَهِل الرَّ »َو الّثانَیة: ُحبُّ

()

اختصاصی خط حزب اهلل

)(

سلمانِمحمد ماجرای راه آهنی که رضاخان به آن می نازید
اسـاس سیاسـت آن رژیـم، بر وابسـتگی بـود. چند نفـر دولتمرد نسـبتا شـجاع یک 
روز در زمـان رضاخـان پیـدا شـدند و یک قـرارداد نفتـی را نوشـتند کـه منافع ملت 
ایـران، تـا حـدودی در آن ماحظـه شـده بـود. به خاطـر انگلیسـی ها، رضاخـان بـا 
چکمه هایـش وارد اتـاق هیـات دولـت شـد و نوشـته های آنهـا - پرونده ی نفـت - را 
گرفت، در آتـش بخـاری انداخـت و جلو چشـم آنها سـوزاند! ایـن، چیزی اسـت که 
خـود آنهـا نوشـته اند. امثـال تقـی زاده و دیگـران ایـن ماجـرا را نوشته اند.سیاسـت، 
سیاسـت وابسـته بـود. راه آهن هـم کـه می کشـیدند، بیـش از آن که بـرای ایـران و 
تجـارت ایران باشـد، بـه نفـع اتصـال دو جبهـه ی متفقین بـود کـه آن روز بایسـتی 
علیـه آلمـان می جنگیدنـد. راه آهن سراسـری ایـن اسـت! )راه آهن شـمال و جنوب 
برای این بـود کـه شـوروی آن روز را بـه جنـوب، در خلیج فـارس که محل اسـتقرار 
انگلیسـی ها بود وصـل کنند تـا بتوانند سـاح منتقـل نماینـد، و جبهه هـای جنگ 
متفقیـن علیـه متحدیـن - آلمـان و همکارانـش - همـواره قـادر بـه دفـاع باشـد.( 
راه آهـن هـم بـرای ایـن کشـیده می شـد. طرفـداران رژیـم منحـوس و تفاله هـای 
رژیم گذشـته، بعد از گذشـت پنجـاه سـال، هنوز کـه هنوز اسـت، صحبـت راه آهن 
شـمال و جنـوب را می کننـد؛ راه آهنـی کـه براسـاس طرحـی خائنانـه و بی توجهی 
 بـه اسـتقال ایـن ملـت به وجـود آمـد و در آن، آبـرو و شـأن ایـن ملـت رعایـت 

نشد.   76/5/12

امروز بیشترین نقشه ی دشمنان، این کارهای عظیم، مّتوجه این است که ملّت ایران این اعتماد 
به نفسی را که دارد از دست بدهد... تاش مهّم جنگ نرم دشمن، امروز متوّجه این است که ملّت 
َّذیَن یَُبلِّغوَن رِساالِت اهللِ َویَخَشونَه ُ  ایران امیدش را از دست بدهد. از این آیه ای که عرض کردیم »اَل
َو ال یَخَشوَن اََحًدا ااِلَّ اهلل«)1( معلوم می شود که این تبلیغ، دشمن دارد؛ ]وقتی[که می فرماید تبلیغ 
می کنند رساالت الهی را، از خدا می ترسند، از غیر خدا نمی ترسند، پیدا است که غیر خدا در مقابل 
این مبلّغین الهی، مبلّغین رســاالت اهلل، صف آرایی دارند؛ بحث بر سر دعوا است. یا در آن آیه ی 
شریفه ی »بَلِّغ ما اُنِزَل اِلَیَک ِمن رَّبَِّک َو اِن لَم تَفَعل َفما بَلَّغَت رِسالََتُه َو اهللُ یَعِصُمَک ِمَن الّناس«)2( 
که ]می فرماید[ خدا تو را حفظ می کند، نگران نباش، دغدغه نداشته باش از دشمن، پیدا است 
که در مقابل تبلیغ پیغمبر، صف دشمنان است، جبهه ی دشمنان است. برادران عزیز، خواهران 
عزیز! معنای این چیست؟ معنایش این است که شما آن وقتی که تبلیغ می کنید، تبلیغ اساسی 
می کنید، تبلیغ اســامی می کنید، در مقابل این تبلیغ شما یک جبهه ی دشمنی صف آرایی 

می کند؛ این را باید بدانید.    96/10/06
1( سوره مبارکه األحزاب آیه 39
2( سوره مبارکه المائدة آیه 67

تالش دشمن این است که
 مّلت ایران امیدش را از دست بدهد

11 بهمن: درگذشت سرلشگر سلیمی

نظامِی متدین و متعهد 
این نظامی متدین و متعهد از جمله ی معدود یاران ارتشــی اســت که از آغازین هفته های پیروزی 

انقالب، وسیله ی ارتباط فعال ارتش با دستگاه انقالب و نظام جمهوری اسالمی و عنصر مؤثر در جذب 

بدنه ی متعهد ارتش به خدمات انقالب بود و در طول ده ها ســال در مراکز حســاس نظامی همچون 

وزارت دفاع و فرماندهی ارتش و سرپرستی دفتر مشــاورت امام در نیروهای مسلح و ریاست ستاد 

مرکز جنگ های نامنظم در ســال های اول دفاع مقدس، خدمات ارزنده ئی به جــای آورد.94/11/11

 
باید با سینه زنی معرفت افزایی کنید

وقتی  که شما شعر می خوانید یا دم می دهید تا مثاً در نوحه خوانی  سینه بزنند، چیزی  
بگویید که آن کس که سینه می زند، بر معرفتش بیفزاید، یک چیز جدیدی  بفهمد. بله، 
می شــود گریه گرفت و مثاً فرض کنید که مصیبت خوانی  کرد بدون بصیرت، آن هم یک 
مرحله ای  است، باشک یک مرحله ای  از فضیلت اســت، اّما آن فضیلت برتر، این است که ما 
بصیرتهایمان افزایش پیدا کند؛ نسبت به ائّمه، نســبت به قرآن، نسبت به اسام، نسبت به 
آینده ی  جامعه ی  جهانی؛ اینها هدف های  اصلی  است، اینها باید ان شاءاهلل در شعرهای  ما هم 

بیاید، در خواندن ها و مّداحی  های  ما هم بیاید.     95/4/24 


