
»من چند ســال قبل به مشهد 
رفته بودم؛ یکی از رفقای قدیمی هفتـه

ما -که پای بحث های خصوصی 
و عمومی ما خیلی بوده است و 
اآلن هم او را زیاد می بینم- نواری به من داد و 
گفت خواهش می کنم شــما این نــوار را 
همینطور که در ماشین نشسته اید، گوش 
کنید. گفتم خیلی خوب. نوار را گذاشــتم، 
دیدم او در سخنرانی های دوره های طوالنی 
من گشته است و از هر کدام تّکه ای را انتخاب 
کرده که در آن، تصویر آینــده و وعده ی به 
آینده و حکومت علوی وجــود دارد و از من 
می خواهد بپرسد االن هم همان تصویر را در 
ذهن دارید؟ البته اِشکال او وارد نبود. من بعد 
خودش را دیدم و به او گفتم این اشکال وارد 
نیست. االن هم اگر بخواهم در آن مقام حرف 
بزنم، همان حرف ها را می زنم و حرفم عوض 

نشده است.
بنده یک ماه رمضان در مسجد امام حسِن 
مشهد ســخنرانِی مستمّر ســی جلسه ای 
داشــتم... آن زمان به ضبط ســخنرانی ها 
خیلی اهمیت داده نمی شــد؛ اما استثنائا 
همه ی این سی سخنرانی ضبط شده است. 
این سخنرانی ها منبع خوبی برای مچ گیری 
ماست! در آن سخنرانی ها راجع به توحید، 
امامت، والیت، نبّوت و سایر مباحث اساسی 
بحث شده اســت که االن هم آنها را تأیید 
می کنم. اینها پایه های فکــری برای ایجاد 
یک نظام اســامی بود؛ اگر چه ما آن موقع 
امیدوار نبودیم که نظام اسامی شش، هفت 
سال دیگر محّقق شود. می گفتیم اگر پنجاه 

سال دیگر هم ایجاد نشود، باالخره پایه های 
فکری اش اینهاست. آن کار، جهت دادن به 

فکر نسل جواِن آن روز بود.« 81/4/4

جلسات پرشور قرآنی
اشاره ی رهبر انقاب به سخنرانی های ایشان 
در ماه مبارک رمضان سال 1353 شمسی 
اســت. آن روزها، »ســیدعلی خامنه ای« 
که طلبه ای 35 ساله بود، بعد از نماز ظهر و 
عصر، در مسجد امام حسن، واقع در انتهای 
بازار سرشور مشــهد، هر روز، با دهان روزه، 
به جای آنکه به شــیوه ی مرســوم، بر منبر 
بنشیند، پشت تریبون می ایستاد و قرآن به 
دست، با همان حاوت و حرارت همیشگی، 
از مبانی اندیشه ی اسامی، مبتنی بر آیات 
قرآن ســخن می گفت. هنوز چند روزی از 
این جلسه نگذشــته بود، که آوازه ی آن در 
مشــهد می پیچد و مردم مشهد، از گوشه و 
کنار، در آن ظهرهای گرم تابستان، خود را 
به این جلسات رســاندند به طوری که حتی 
دیگر در گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم 
جایی برای نشستن پیدا نمی شد. از هر نوع 
قشری هم در آن مسجد پیدا می شد و از همه 
بیشتر جوان ها! حتی تعدادی از دانشجوهای 
پزشــکی، برای شــرکت دیگر دانشجوها 
یکی، دو اتوبوس را هماهنــگ کرده بودند 
که دانشــجوها را از جلوی دانشــگاه سوار 

می کردند و به مسجد می آوردند.
سّید علی خامنه ای، آن روزها، برخاف عرف 
مرسوم جلسات دینی و عقیدتی، مباحثش را 
از »ایمان« شروع کرد و به »توحید« رساند. 

بعد هم با مطرح کردن دو سرفصل »نبوت« 
و »والیت« آن را به اتمام رساند و توانست با 
کاشتن بذرِ »ایمان آگاهانه« در قلب و جان 
جوانان مشهد، آنان را با قرآن آشتی دهد. و 
قرآن را از غربت طاقچه ها و سفره های عقد 
و مجالس ختم درآورده و در اختیار جوانان 

بگذارد.

دغدغه همیشگی رهبر انقالب
بعدتر، آیت اهلل خامنه ای در مقدمه ی کتابی 
که در آبان همان ســال، با عنــوان »طرح 
کلی اندیشــه ی اســامی در قرآن« چاپ 
شد چنین نوشــت: »طرح اسام به صورت 
مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم 
و یــک آهنگ و ناظــر به زندگــی جمعی 
انســان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های 
تفکر مذهبی اســت. مباحثات و تحقیقات 
اســامی، پیش از این به طــور غالب، فاقد 
این دو ویژگــی بس مهم بــوده و از این رو، 
در مقایســه ی اســام با مکاتب و مسالک 
اجتماعی این روزگار، باحثان و جویندگان را 
چندان که شاید و باید، به نتیجه ی ثمربخش 
و قضاوت قاطع نرسانیده است؛ یعنی از اینکه 
بتواند مجموعا طرح و نقشــه  ی یک آیین 
متحداالجزا و متماسک را ارائه دهد و نسبت 
آن را با مکتب ها و آیین های دیگر مشخص 
سازد، عاجز مانده است. به عاوه، چون عموما 
بحث ها ذهنی و دور از حیطه ی تأثیر عملی 
و عینی و مخصوصا اجتماعی، انجام گرفته، 
بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسبت 
به زندگی جمعی انسان ها، علی الخصوص 

نسبت به تعیین شــکل و قواره ی جامعه، 
تعهــد و تکلیف و حتی نظریه ی روشــن و 

مشخصی را ارائه نداده است.«
ایشــان ســپس به عنوان راهــکار، چنین 
پیشــنهاد می دهند که: »معارف و دستگاه 
فکری اســامی از تجرد و ذهنیت محض 
خارج گشــته و همچون همــه ی مکاتب 
اجتماعی، ناظر به تکالیــف عملی و به ویژه 
زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث 
نظری، از این دیدگاه کــه چه طرحی برای 
زندگی انســان و چه هدفی برای بودن او و 
چه راهی برای رســیدن به این هدف ارائه 
می دهد، مورد بررسی و تأمل و تحقیق قرار 

گیرد.«
از آن روزهــا تا بــه امروز، گرچه 45 ســال 
گذشــته، اما همچنان این موضوع، یعنی 
ارائه ی معارف اســامی به مثابه »مسلکی 
اجتماعــی« که بــرای همه ی شــئون و 
بخش های مختلف زندگی انســان برنامه 
دارد، در دستور کار رهبر انقاب قرار داشته 
اســت. برای همین، طلبه ی 35 ســاله ی 
مشهدِی آن روزها، که حاال تبدیل به رهبر 
حکومتی دینی و انقابی شده است، در کمتر 
سخنرانی ای هســت که از معارف قرآنی و 
روایی، سخنی به میان نیاورد. پربیراه نیست 
بگوییم که اساســا مبنای تمامــی بیانات 
ایشان در طول همه ی این سال ها، مستقیم 
یا غیرمســتقیم مبتنی بر اندیشه های ناب 
اسامی بوده اســت. و این، می تواند درس 
مهمــی بــرای سیاســیون و از آن مهم تر 

نیروهای مؤمن و انقابی باشد. 

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شـماره  226|  هفتــه دوم اسفند 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

همین شهادت ها پایه های جمهوری اسامی را مستحکم کرد. اگر این جوان های امثال فرزند 
شهید شما، در دوران اختناق جهاد نمی کردند، مبارزه نمی کردند، صبر نمی کردند، این اتفاق 
نمی افتاد. اگر مادرها، پدرها بی صبری می کردند، ناراحتی اظهار می کردند، دیگران را پشیمان 
می کردند از رفتن این راه، این اتفاق نمی افتاد. این اتفاقی که افتاد، که دنیا را تکان داد، تشکیل 
جمهوری اسامی، این به برکت همین مجاهدت های فرزندان شماست.«    89/8/7 )بخشی 

از بیانات رهبر انقالب در منزل شهیدان فاطمی(      
* شهید سیدحمیدرضا فاطمی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شــریف بود که در سال 1354 توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد، و در سحرگاه 

هفدهم اسفند 54 به فیض شهادت نائل گردید. شهید سیدفرید فاطمی، برادر کوچک وی نیز از رزمندگان لشکر 17 علی بن ابیطالب)ع( بود که در 
عملیات والفجر هشت آسمانی شد. رهبر انقالب در سفر به قم در سال 89 در منزل خانواده ی این شهید حضور یافتند و از آنان تقدیر کردند.   
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مزار: بهشت زهرای تهران |
 گلزار شهدای قم

امام کالم

همه اینها برای آمادگی 
ورود به ضیافت الهی است               
این ادعیه در ماه مبــارک رجب و خصوصاً در ماه 
مبارک شــعبان اینها مقدمه و آرایشی است که 
انسان به حسب قلب خودش می کند برای اینکه 

مهیا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا، مهمانی ای که در آنجا سفره ای که پهن کرده است قرآن 
مجید است و محلی که در آنجا ضیافت می کند مهمش »لیلة القدر« است و ضیافتی که می کند 
ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی]است[. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، 
به مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن سفره ای که از آن باید استفاده کنند و آن »لیلة 

59/4/21 القدر« است که قرآن در آن نازل شده است. 

اگر می خواهید با هم باشید 
شرطش توافق برسر اصول است

ماه رجب را با این چشم نگاه کنید

رصدی گزارش

نکته ای کوتـاه خطاب بـه سیاسـیون کشـور دارم: چه آنهایـی ]کـه[ اصاح طلب خود 
را می نامنـد و چه آنهایـی که اصولگـرا. آنچه پیوسـته در رنج بـودم این که عمومـاً ما در 
دو مقطع، خـدا و قـرآن و ارزش هـا را فرامـوش می کنیم، بلکه فـدا می کنیـم. عزیزان، 
هر رقابتـی با هـم می کنید و هـر جدلی  بـا هـم دارید، امـا اگر عمل شـما و کام شـما 
یـا مناظره هایتان به نحـوی تضعیف کننـده ی دین و انقـاب بود، بدانید شـما مغضوب 
نبی مکرم اسـام و شـهدای این راه هسـتید؛ مرزها را تفکیـک کنید. اگـر می خواهید 

با هم باشـید، شـرط با هـم بـودن، توافق و بیـان صریح حـول اصول اسـت. 

خاطره رادیو فلسطین و دیدار یاسرعرفات ده سال بعد از آنپیشرفت در همه عرصه ها
ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

بزرگان و اهل معنا و اهل  ســلوک، ماه رجب را مقدمه ی ماه رمضان دانســته اند. ماه 
رجب، ماه شعبان، یک آمادگاهی اســت برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان - که 
ماه ضیافت الهی است - بتواند با آمادگی وارد شود. آمادگی به چیست؟ در درجه ی اول، 
آمادگی به توجه و حضور قلب است؛ خود را در محضر خدا دانستن... وقتی انسان خود 
را در محضر الهی دانست، بیشتر متوجه کارها و حرکات و رفتار خود می شود. عمده ی 
اشکاالت ما به خاطر غفلتی است که از رفتار و اعماِل خودمان می کنیم. با این حالت، 
با یک طهارت و پاکیزگی ای، انسان وارد ماه رمضان شود - »شستشوئی کن و آنگه به 
خرابات خرام«؛ شستشوکرده وارد ماه رمضان شود - آن وقت در محضر ضیافت الهی 

حداکثر بهره را خواهد برد. ماه رجب را با این چشم نگاه کنید.    92/2/25 

عدالت خواهی اصول 

انقالبی گری اخالق 

دشمن را بشناسیم، حواسمان جمع  باشــد، »َمن  نامَ  لَم  یَُنم  َعنه«؛ اگر شما در سنگر، در 
مقابل دشمن خوابت ببرد، معنایش این نیست که دشمن هم خوابش برده؛ او ممکن است 
بیدار باشد؛ کما اینکه همین  جور هم هست. هزاران نفر را می گذارند برای پیگیری مسائل 
گوناگون ایران؛ ما بایستی میلیون ها نفر آماده باشیم برای اینکه، هم دفاع کنیم،  هم ضربه 
بزنیم؛ ما هم باید متقاباً به آنها حمله کنیم؛ چه تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کارهایی که از 

دست یک ملّت انقابی برمی آید.    98/12/4  

میلیون ها نفر باید آماده  دفاع و ضربه  متقابل باشیم

اخبار مقاومت

نقش رژیم صهیونیستی در ترور حاج قاسم
پایگاه آمریکایی هیل نزدیک به کنگره، با ارائه ی جزئیاتی جدید از ترور سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی، مشارکت رژیم صهیونیستی در این جنایت را تأیید کرده 
است. به نوشــته ی این پایگاه، عملیات ترور عاوه بر رصد ماهواره ای، نیازمند 
دریافت تأییدیه ی نهایی از مهره های اطاعاتی بــر روی زمین بوده و از آنجا که 
قرار بوده هواپیمای حامل هدف وارد بغداد شود، الزم بوده افرادی در صحنه حاضر 
باشند و خروج فرمانده فقید نیروی قدس سپاه از هواپیما را تأیید کنند و آمریکا با 
کمک رژیم صهیونیستی، شبکه هایی برای انجام این کار سازمان دهی کرده است.

قدرت موشکی و پدافندی یمن چند برابر شد
»مهدی المشاط«، رئیس شورای عالی سیاسی انصاراهلل یمن امروز از 4 سامانه ی 
جدید پدافند هوایی »ثاقب1«، »ثاقب2«، »ثاقب3« و »فاطر2« که توســط 
متخصصان یمنی ارتقاء داده شده، رونمایی کرد. گفته می شود که این سامانه های 
پیشرفته در مرحله ی تست، تعداد زیادی جنگنده و پهپاد سعودی را با موفقیت 
ســرنگون کرده اند. وزیر دفاع یمن نیز در مصاحبه ای اعام کرد: جنگنده های 

متجاوز جرأت پرواز بر فراز یمن را نخواهند داشت.

ترکیب مجلس یازدهم بی بی سی را عصبانی کرد!
 بی بی سی ضمن ابراز نگرانی از ترکیب آینده ی مجلس شــورای اسامی، در 
گزارشی با تندرو خواندن نمایندگان جوان و انقابی مدعی شد، مجلس جدید 
انزوای ایران را عمیق تر و خطر جنگ را بیشتر می کند و فقر را در کشور گسترده تر 
خواهد کرد! این در حالی است که رسانه های غربی، از جمله بی بی سی، سی ان ان 
و فرانس24 در همان ساعات اولیه ی  انتخابات، آنرا فاقد هر گونه تأثیر یا تغییر در 

زندگی مردم ارزیابی کرده بودند.

شهرک های صهیونیستی به جهنم تبدیل شدند
دو نفر از اعضای شاخه ی نظامی جهاد اسامی فلسطین در جریان حمله ی رژیم 
صهیونیستی به دمشق، و یک نفر دیگر در حمله ی این نیروها به خان یونس به 
شهادت رسیدند. جهاد اسامی فلسطین نیز در پاسخ به این اقدامات جنایتکارانه، 
مناطق شهرک نشین رژیم صهیونیستی را به وسیله ی راکت ها و موشک های 
متعددی مورد حمله قرار داد. در پی این حمات، سخنگوی گردان های قدس 
اعام کرد: رزمندگان ما در درگیری اخیر، شهرک های صهیونیستی را به جهنم 

تبدیل کردند و موفق به تثبیت معادله ی بمباران مقابل بمباران شدند.

هویّــت اســامی ایــن اســت کــه زن در عیــن این کــه هویّــت و خصوصیــت 
زنانــه خــود را حفــظ می کنــد... آن مهــر و محبــت را، آن رّقــت را، آن صفــا و 
ــد در  ــم بای ــال، ه ــد، درعین ح ــظ می کن ــود حف ــرای خ ــه را ب ــندگی زنان درخش
ــدا،  ــه خ ــّرب ب ــل تق ــادت، مث ــل عب ــم، مث ــل عل ــوی - مث ــای معن ــدان ارزش ه می
مثــل معرفــت الهــی و ســیر وادی هــای عرفــان - پیشــروی کنــد، هــم در عرصــه ی 
ــی  ــور سیاس ــت و حض ــر و مقاوم ــتادگی و صب ــی و ایس ــی و سیاس ــائل اجتماع مس
ــناخت  ــود، ش ــور خ ــناخت کش ــی، ش ــوش سیاس ــی و درک و ه ــت سیاس و خواس
ــدل  ــه ی ایجــاد ع ــم در زمین ــد و ه ــه روز پیشــرفت کن ــد روزب ــده ی خــود... بای آین
ــد پیشــرفت داشــته  ــواده بای ــط آرامــش و ســکونت در داخــل خان و انصــاف و محی

باشــد.     79/6/30

در یکی از شب های تابستانی سال 1349 نشسته بودم و به رادیو »صدای فلسطین« گوش 
می دادم. آن ایام مقارن با »سپتامبر سیاه« بود، که فلسطینی ها در اردن به شکل فجیعی قتل 
عام شدند. آن حادثه، حادثه ای بزرگ و فاجعه ای عظیم بود. در قبال آن جریان، جز این کاری 
از دست ما برنمی آمد که با دلی خونین به »صدای فلسطین« بچسبیم و آخرین اخبار قتل 
عام را از آن رادیو بشنویم. به خاطر دارم که آن شب، رادیو، تِلْگرام یاسر عرفات را که از اردن به 
کنفرانس سران عرب در قاهره فرستاده بود، پخش می کرد. من متن تِلْگرام را که گوینده ی 
رادیو تکرار می کرد، می نوشتم. هنوز برخی جمات این تلگرام را به خاطر تأثیر شدیدی که 
در من گذاشت - به یاد دارم؛ و هنگامی که در سال 1359 یاسر عرفات به تهران آمد، برخی 
عبارات آن را برایش بازخواندم؛ از جمله، این عبارت را: »دریایی از خون... و 20 هزار نفر کشته 

و زخمی... که یاسر عرفات گفت: »بلکه 25 هزار کشته و زخمی!«   منبع: خون دلی که لعل شد

بدانیم نسخه های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی گویم بکلّی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. 
تسلیِم بی بروبرگرِد نسخه های غربی نمی شود شد؛ نه در زمینه ی اقتصاد، نه در زمینه های دیگر 
مثل مسئله ی جمعّیت... مشکل اقتصادی کشور با نسخه های غربی درست نخواهد شد. تاکنون 
هم در طول سال های مختلف هر وقت نسخه های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از 
یک جاهایی ضرر کردیم؛ قضّیه ی تعدیل وقتی که در دهه ی هفتاد پیش آمد، مشکل عدالت 
اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد؛ ممکن 

97/3/2 است یک فوائدی داشت اّما این ضررهای عمده را هم ما تحّمل کردیم. 

تسلیم نسخه های غربی نشویم

سازماندهی شیعیان زیر برق شمشیر خلفای عباسی
حضرت هادی)ع( چهل و دو سال عمر کردند که بیست سالش را در سامرا بودند... در 
همین شهر سامرا عده ی قابل توجهی از بزرگان شــیعه در زمان امام هادی )ع( جمع 
شدند و حضرت توانست آنها را اداره کند و به وســیله ی آنها پیام امامت را به سرتاسر 
دنیای اسام برساند. این شــبکه های شیعه در قم، خراســان، ری، مدینه، یمن و در 
مناطق دوردست و در همه ی اقطار دنیا را همین عده توانستند رواج بدهند و روزبه روز 
تعداد افرادی را که مؤمن به این مکتب هســتند، زیادتر کنند. امام هادی همه ی این 
کارها را در زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش خلیفه و علی رغم آنها انجام داده 
است. حدیث معروفی درباره ی وفات حضرت هادی )ع( هست که از عبارت آن معلوم 
می شود که عده ی قابل توجهی از شیعیان در ســامرا جمع شده بودند؛ به گونه ای که 

دستگاه خافت هم آنها را نمی شناخت.   83/5/25

در جمهوری »بوسنی « که یکی از شش جمهوری یوگسالوی ]سابق[ است و در مرکز آن شهری است به 

نام »سارایوو« - که یک شهر مسلمان نشین هست و از جمله ی مناطقی از اروپاست که آن جا نشانه های 

بسیار ذی قیمتی از اسالم هست؛ مساجد متعدد، کتابخانه های فراوان، کتاب های بسیار ذی قیمت و از 

همه بهتر و شیرین تر، مسلمانان خوش روحیه و شاد و مؤمن و غالباً تا آن جایی که ما دیدیم، عالقه مند به 

جمهوری اسالمی و به امام عزیزمان و به ملت ایران. من توفیق پیدا کردم که در اجتماع این مردم حضور 

پیدا کنم، به مسجدشان بروم، با آنها نماز بخوانم، برای آنها قدری صحبت کنم... و من سالم آن برادران 

شما را که در نقطه ی دوردستی زندگی می کنند اما با تمایالت مشترک و عقاید مشترک و احساسات 

مشترک، به شما عزیزان می رسانم.  فرازی از گزارش سفر در خطبه های نماز جمعه 67/12/12  

مسلمانان خوش روحیه و مؤمن در سارایوو

درسی مهم برای نیروهای انقالبی
مروری بر اندیشه مبنایی رهبر انقالب درباره 
جامعیت اسالم به عنوان مسلکی اجتماعی و جامعه ساز

بخشی از وصیت نامه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی   )1(

یکی از نکاتی که رهبر انقالب در چند دیدار اخیر با عبارات و جمالت متفاوت نسبت به آن تذکر داده اند، موضوع »مسئولیت اجتماعی« است. به عنوان مثال رهبر انقالب در دیدار مداحان و یا پیش از آن دیدار پرستاران، عموم مردم را به کمک و همدلی و یاری رساندن به یکدیگر سفارش کرده اند. 
این کمک رسانی ها اگرچه در بحران ها و مصیبت هایی همچون زلزله ی کرمانشاه و سیل لرستان و خوزستان و گلستان جلوه هایی ماندگار از فداکاری و همت و اراده را به تصویر کشیده است، اما این روزها که کشور درگیر برخی از مسائل جدید است هم شایسته است که  نمودار شود. نشریه ی خط 

حزب اهلل شش نکته از بیانات رهبر انقالب در این زمینه را در قالب اطالع نگاشِت زیر مرور کرده است.

جوان انقالبی باید احساس »مسئولیت اجتماعی« بکند
مروری بر یک هشدار مهم رهبر انقالب در چند سخنرانی اخیر

1. مسئولیت شناسی نقطه مقابل غفلتی که دشمن می خواهد 
خود اینکه یک مردمی، یک مجموعه ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور نسبت به آینده احساس وظیفه کند، نسبت 
به مدیریت کشور احساس وظیفه کند و بخواهد در آن دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کند، چیز ارزشمندی است؛ این ضد 

آن غفلتی اســت که دشــمن می خواهد بر ما تحمیل کند. این روحیه را باید حفظ کرد؛ روحیه ی حضور را، 
روحیه ی شرکت را، روحیه ی همکاری و تعاون را. به مناسبت مســائل اقتصاد، روحیه ی مصرف 

داخلی را؛ که این هم یکی از مقوالت مهم است. 91/7/22

2. نیاز امروز جامعه ما همدلی و مسئولیت پذیری است
امــروز جامعــه ی مــا بــه شــفّقت بیــن افــراد و آحــاد جامعــه احتیاج 

ــئولّیت پذیری،  ــه مس ــی، ب ــه همدل ــا ب ــه ی م ــروز جامع دارد؛ ام
بــه بردبــاری، بــه صبــر، بــه ماننــد ایــن چیزهــا احتیــاج دارد. 

ــم،  ــیار مه ــیر بس ــک مس ــت در ی ــال حرک ــروز در ح ــا ام م
پُرافتخــار و خطیــر هســتیم؛ مــا جامعــه ی ایرانــی، داریــم 
ــه  ــت ب ــم و حرک ــت می کنی ــه ای حرک ــمت قلّ ــه س ب
ــرایطی الزم دارد؛ در  ــت الزم دارد، ش ــه مراقب ــمت قلّ س
ــی  ــا لزوم ــفالته، آن مراقبت ه ــاف و آس ــای ص جاّده ه
ــه ای  ــا وقتــی انســان دارد بــه ســمت یــک قلّ نــدارد؛ اّم
حرکــت می کنــد مراقبت هایــی الزم اســت. امــروز 
جامعــه ی مــا، کشــور مــا، مــردم مــا، احتیــاج دارنــد بــه 
ایــن خصوصّیــات: بــا هــم صبــر کنیــم، بــا هــم بردبــار 
باشــیم، بــا هــم مهربــان باشــیم، بــا شــفّقت باشــیم، بــه 

ــه های  ــی و ریش ــت ایران ــه ِجِبلّ ــم. البّت ــک کنی ــم کم ه
ــت. 98/10/11 ــا اس ــلمان همین ه ــِی مس ــی ایران اخاق

3. کمک به دیگران و معرفت فاطمی
یــک بخــش دیگــری از معــارف فاطمــی، مســئله ی کمــک 

بــه دیگــران اســت وقتــی ]امــام حســن مجتبــی علیه الســام[ 
می پرســد کــه مــادر ]چــرا[ شــما در حــال دعــا و تضــّرع فقــط بــرای دیگــران 

ــایه،  ــّدار«؛ اّول همس ــمَّ ال ــاَر ثُ ــیَّ الج ــا بَُن ــه »ی ــنود ک ــواب می ش ــردی؟ ج ــا ک دع
ــئولّیت  ــک مس ــن ی ــت، ای ــک راه اس ــن ی ــت، ای ــک درس اس ــن ی ــان؛ ای ــد خودم بع

ــدای  ــه خ ــیر ک ــم و اس ــکین و یتی ــه ی مس ــا در قضّی ــد. ی ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــی را ب اجتماع
متعــال در ســوره ی هل اتــی ایــن جــور بــا عظمــت از ایــن حادثــه یــاد می کنــد... ایــن حادثــه، یــک حادثــه ی 

نمادیــن اســت... خــب حضــرت زهــرا می توانســت آنجــا بگویــد کــه برویــد مســجد پیغمبــر، آنجــا حکومــت اســامی 
ــد  ــروری می کنیــد، خــب حکومــت اســامی اســت و بای اســت دیگــر -حــاال هــم بعضی هــا می گوینــد کــه چــرا گداپ
ــه  ــه ب ــد ک ــه موّظفن ــد. انســان ها در جامع ــی نمی کن ــه را نف ــه ی جامع ــت، وظیف ــه ی حکوم ــه، وظیف ــد- ن انجــام بده
معنــای واقعــی کلمــه بــه یکدیگــر کمــک بکننــد؛ هــم کمــک مالــی، هــم کمــک فکــری، هــم کمــک آبرویــی، انــواع و 
اقســام کمک هــا بایــد در جامعــه شــکل بگیــرد؛ ایــن درس فاطمــی اســت، ایــن معرفــت فاطمــی اســت. 98/11/26

4. رسانه ها روحیه کمک به همدیگر را ترویج کنند
شما دیدید در قضایا و بایای طبیعی ای که پیش می آید مردم چطور با دل و جان می روند، حرکت می کنند؛ بله، اینها هست، ]اّما[ باید ترویج بشود، باید 
توسعه پیدا کند. همه ی کسانی که در این زمینه ها می توانند نقش ایفا کنند، ]مثل[ دستگاه های مدیریّتی، سازمان های تبلیغاتی، رسانه ها، 
معلّمان دین، حّتی فّعاالن سیاسی باید این فضایل را و دارندگان این فضایل را ترویج کنند تا این فضایل در جامعه ی ما 
گسترش پیدا کند. من در تلویزیون چند شب قبل از این دیدم یک مرد محترمی را نشان داد که نه میلیاردر 
بود، نه مدیر یک مؤّسسه ای بود، نه پول بی  حساب و کتابی داشــت، اّما توانسته بود با تاش و 
کوشش و جمع کردن اعانت های این و آن، صدها زوج را جهیزیه بدهد؛ انبارش را نشان 
دادند و بنده در تلویزیون نگاه می کردم؛ بله، اینها را باید ترویج کرد، این انسان ها را باید 
ترویج کرد، این  جور کارها را باید ترویج کرد. ترویج فضایل یکی از وظایف همه ی 

آحاد جامعه و کسانی است که می توانند این کار را انجام بدهند. 98/10/11

6. جوان انقالبی باید احساس مسئولیت دینی و اجتماعی بکند
خطاب من به مجموعه ی انقابی و عاقه مند به مسائل انقاب است؛ آنهایی که انقاب را دوست دارند، آنهایی که به  معنای واقعی کلمه انقاب اسامی را 
وسیله ی نجات این کشور و تأمین آینده ی این کشور می دانند؛ خطاب من به آنها است. من می گویم شما دانشجوها باید خودتان را در صفوف مقّدم مبارزه 
حس کنید. یک مبارزه ای است، وجود دارد، تمام نشده، ممکن است حاالحاالها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقّدم این مبارزه باید خودتان 
را احساس کنید و قرار بدهید... دانشجو باید احساس مسئولّیت انسانی، احساس مسئولّیت ملّی، احساس مسئولّیت دینی و اجتماعی و بین المللی بکند؛ 

این چیزی است که از دانشجو توّقع می رود. 96/3/17

5. عمل نکردن به وظیفه، خشم خدا را 
درپی خواهد داشت

وقتی یک وظیفه ای متوّجه ما شــد، آن وظیفه را باید عمل 
کنیم؛ اگر عمل نکنیم خدای متعال به خشم می آید. ببینید 
یک نمونه در قرآن حضرت یونــس، پیغمبر بزرگوار الهی 
]است که[ از قوم خودش قهر کرد؛ از نظر ما کار بی منطقی 
هم نکرد، سال ها دعوت کرده بود این ها را به هدایت و اینها 
روی کفر و ضالت پافشاری کرده بودند؛ دیگر این آدم چه 
 کار کند؟ قهر کرد و ]از میان آنها[ بیرون آمد، اّما در منطق 
الهی نباید قهر می کرد؛ َوَذا الّنــوِن اِذ َذَهَب ُمغاِضًبا َفَظنَّ اَن 
لَن نَقِدَر َعلَیه؛)انبیاء/87( خیال کرد ما بر او سخت نخواهیم 
ُلماِت اَن ال اِلــهَ ااِّل اَنت؛ خدای متعال او را  گرفت؛ َفنادی فِی الظُّ
دچار آن حادثه ی عجیب کرد که اگر چنانچه این ذکر را نمی گفت، 
این توّسل را نمی کرد، لَلَِبَث فی بَطِنه اِلی یَوِم یُبَعثون؛)صافات/144( 
تا قیامت آنجا بنا بود بماند؛ ببینید! او چون پیغمبر اســت مجازاتش 
سنگین تر از دیگران است. اگر مسئولّیتی داشتیم و عمل نکردیم، خدای 
متعال با ما برخورد می کند؛ َفَظنَّ اَن لَن نَقِدَر َعلَیه )انبیاء/87( خیال می کند که 
ما بر او سخت نخواهیم گرفت؛ نه، سخت می گیریم؛ خداوند سخت می گیرد... این را 

همیشه باید به یاد داشته باشیم؛ از خدا هم باید کمک بخواهیم. 98/11/26


