
اگر ما یـاد شـهدا را فرامـوش کـرده بودیم، امـروز ایـن نشـاط انقابـی و دینـی را نداشـتیم. بعضی ها هم خیلـی تـاش کردند که یـاد شـهدا را از 
ت خـارج کنند، الحمدهلل نتوانسـتند. هم شـهدای دوره ی جنگ تحمیلی، هم شـهدای قبل و بعـد از آن، و هم 

ّ
ذهن و خاطـره ی تاریخی این مل

شـهدای اخیر، زنده  اند، در مقابل چشـم جامعه اند؛ مـا از اینهـا درس میگیریم، مـا از اینها روحیـه میگیریم.   بیانـات در دیـدار خانـواده شـهدای مدافع حرم
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فرارسیدن ایام  والدت امیر المؤمنین، حضرت امام علی � و روز پدر مبارک باد

ایــران  انقــاب شــکوهمند اســامی مــردم  سخن 
هفتـه

»مدیرّیــت کشــور را از یــک حکومــت اســتبدادی 
یــک  بــه  کــرد  تبدیــل  فــردی  و  پادشــاهی 
مردم ســاالری.«   و  جمهورّیــت  و  مردمــی  حکومــت 
در  اســامی  جمهــوری  نظــام  همه پرســی  از   ۹۹/۱۱/۲۹

ــور  ــات در کش ــش از ۳۷ انتخاب ــروز بی ــا ام ــن ۵۸ ت فروردی
ــوان گفــت  ــان می ت ــا اطمین ــه طــوری کــه ب انجــام شــده ب
ایــران خــود  ــت 

ّ
مل بــر سرنوشــت  »امــروز حاکــم  کــه 

مردمنــد؛ مردمنــد کــه انتخــاب میکننــد؛ ممکــن اســت 
خــوب انتخــاب کننــد، ممکــن اســت بــد انتخــاب کننــد، اّما 
مــردم انتخــاب میکننــد«   ۹۹/۱۱/۲۹ انتخابــات در کشــور 
مــا هــم »یــک نعمــت بــزرگ اســت و هــم یــک فرصــت 
ــن  ــناتش ای ــن محّس ــی از »بزرگتری ــزرگ«     ۹۴/۱۰/۳۰ و یک ب
اســت کــه از رکــود کشــور جلوگیــری میکنــد.«     ۸۸/۱۲/۶ و 
موجــب می شــود کــه دســتگاه اداره کشــور »در عیــن 
البتــه   ۸۸/۱۲/۶ باشــد.«      داشــته  تحــول  ثبــات، 
»مخالفیــن جمهــوری اســامی نمیخواهنــد جمهــوری 

اسامی از این فرصت استفاده کند.«     ۹۹/۱۱/۲۹
 بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر وقــت »نزدیــک انتخابــات 
میشــود ... اینهــا شــروع میکننــد، گاهــی میگوینــد آزادی 
نیســت، گاهــی میگوینــد دخالــِت فــان اســت، گاهــی 
چنیــن  میگوینــد  گاهــی  اســت،  مهندســی  میگوینــد 
اســت، بــرای اینکــه مــردم را دلســرد کننــد از حضــور در 

انتخابــات«     ۹۹/۱۱/۲۹

   انتخابات پرشور، ضامن امنیت و پیشرفت
امــا دشــمن چــرا بــا  ایــن حضــور مردمــی مخالــف اســت؟ 
»وقتــی مــردم در انتخابــات شــرکت کننــد و شــور انقابــی 
ــور  ــت کش ــب امنّی ــن موج ــد ای ــان بدهن ــان را نش خودش
میشــود، ایــن موجــب پــس زدِن دشــمنان میشــود، 
طمــع دشــمن را در کشــور کــم میکنــد.«     ۹۹/۱۱/۲۹  اگــر 
ــردم  ــه م ــر »اینک ــد ب ــرار می ورزن ــد و اص ــاب تاکی ــر انق رهب
ــه  ــانی ک ــی آن کس ــد... حّت ــرکت کنن ــات ش ــه در انتخاب هم
نظــام را قبــول ندارنــد«    ۹۴/۱۰/۱۹ بــه ایــن  خاطــر اســت 
کــه حضــور مــردم در انتخابــات موجــب می شــود کــه 
»پایــداری ]کشــور[  و مانــدگاری آن تأمین بشــود و کشــور 

در حصــار امنّیــت کامــل باقــی بمانــد.«     ۹۴/۱۰/۱۹.
بایــد در نظــر داشــت کــه انتخابــات »هــر چــه ُپرشــورتر، 
ــد،  ــراه باش ــتر هم ــردم بیش ــی م ــال عموم ــا اقب ــه ب ــر چ ه
اثــرات و منافعــش بــرای کشــور و بــرای خــود مردم بیشــتر 
خواهــد بــود.«     ۹۹/۱۱/۲۹  و »هرچــه جمعّیــت بیشــتر در 
ــار کشــور  ــد، اســتحکام نظــام و اعتب ــات شــرکت کن انتخاب

ــت«     ۹۴/۱۰/۱۴ ــد رف ــر خواه باالت
ـــد  ـــت ... بای ـــد اس ـــران عاقه من ـــه ای ـــی ب ـــر کس ـــن »ه بنابرای
ـــور  ـــت کش ـــه امنّی ـــی ک ـــر کس ـــد. ه ـــرکت کن ـــات ش در انتخاب
ــکات  ــدن مشـ ــل شـ ــه حـ ــی کـ ــر کسـ ــت دارد، هـ را دوسـ
ـــِی  ـــردش نخبگان ـــه گ ـــی ک ـــر کس ـــت دارد، ه ـــور را دوس کش
صحیـــح را در کشـــور دوســـت دارد بایـــد در انتخابـــات 
ــا بایـــد در نظـــر  ــر اینهـ شـــرکت کنـــد«    ۹۸/۱۱/۱۶  و عـــاوه بـ
ــده ی  ــات »حل کننـ ــردم در انتخابـ ــور مـ ــه حضـ ــت کـ داشـ
ــت«    ۹۸/۱۱/۱۶   ــا اسـ ــی مـ ــکات بین المللـ ــیاری از مشـ بسـ
حـــاال اگـــر در انتخابـــات پیـــش روی ریاســـت جمهـــوری »ایـــن 
ــاب  ــک انتخـ ــا یـ ــود بـ ــراه بشـ ــردم همـ ــور مـ ــرکت پرشـ شـ
ـــور  ـــده کش ـــت و آین ـــور اس ـــی ن ـــور عل ـــن ن ـــب ای ـــت ... خ درس
ــر  ــد در نظـ ــا بایـ ــرد.«      ۹۹/۱۱/۲۹ امـ ــد کـ ــن خواهـ را تضمیـ
داشـــته باشـــیم کـــه »انتخـــاب درســـت« نیازمنـــد توجـــه 

بـــه اولویتهـــا، اهـــداف و مســـائل کشـــور اســـت.

   اولویت های تحول کشور
انتخابــات موجــب  کــه  ایــن مشــخص شــد  از  پیــش 
ــول  ــات، تح ــن ثب ــور »در عی ــتگاه اداره کش ــود دس می ش
داشــته باشــد.«     ۸۸/۱۲/۰۶ از طرفــی »جامعــه نمیتوانــد 
ســاکن بمانــد، بایــد پیــش برویــم، تحــّول پیــدا کنیــم«   
  ۹۴/۱۰/۱۴. بــه همیــن خاطــر اســت کــه در انتخابــات 
همــواره »دنبــال تحّولیــم«     ۹۴/۱۰/۱۴ البتــه »تحــّول 
را نبایــد بــا یــک سلســله کارهــای ســطحی و دم دســتی 
اشــتباه گرفــت... اینهــا تحــّول نیســت«     ۹۹/۳/۱۴ بلکــه 
تحــول یــک »کار عمقــی اســت، کار اساســی اســت... 
ســرعت البّتــه مهــم اســت لکــن ســرعت بــا شــتابزدگی 

فــرق دارد.«     ۹۹/۳/۱۴
امـــا تحـــّول در چـــه زمینه هایـــی بایـــد انجـــام بگیـــرد 
و اولویتّ هـــای امـــروز کشـــور چیســـت؟ اگـــر بـــا نـــگاه 
ــگاه کنیـــم می بینیـــم کـــه »در  ــور نـ ــرایط کشـ کان بـــه شـ
حـــال حاضـــر، اقتصـــاد و فرهنـــگ در صـــدر فهرســـت 
اولوّیتهـــای کشـــور اســـت. در بـــاب اقتصـــاد، عـــاوه 
بـــر مشـــکات عمـــده ی مشـــهود، بایـــد اذعـــان کنیـــم 
کـــه در دهـــه ی پیشـــرفت و عدالـــت، نمـــره ی مطلوبـــی 
ــِت  ــن واقعّیـ ــم. ایـ ــت نیاورده ایـ ــه  دسـ ــت بـ ــاب عدالـ دربـ
ــی در  ــری و عملـ ــه تـــاش فکـ ــه را بـ ــد همـ ــته بایـ ناخواسـ
بـــاب معیشـــت طبقـــات ضعیـــف، بـــه مثابـــه ی اولویـــت، 
وادار سازد.«   ۹۹/۳/۷  البتـــــــه در خصــــــوص مشــــــکات 
اقتصـــادی طبقـــات ضعیـــف و »در همیـــن زمینـــه ای کـــه 
ـــاب  ـــل انق ـــا قب ـــه ی ب ـــم، در مقایس ـــی داری ـــا عقب ماندگ م
ــه  ــد کـ ــال کنـ ــی خیـ ــه کسـ ــتیم. اینکـ ــو هسـ ــب جلـ بمراتـ

ـــن  ـــا ای ـــود، اص ـــروز ب ـــع ام ـــل وض ـــاب مث ـــل از انق ـــع قب وض
جـــور نیســـت.«     ۹۹/۱۱/۲۹

امــروز مســئله فــوری کشــور »عمدتــا مســئله ی مهــار 
قیمتهــا اســت«و »بعــد هــم مســئله ی حفــظ ارزش پــول 
ــی« و »مســئله ی هدایــت نقدینگــی بــه تولیــد اســت« 

ّ
مل

رفــع موانــع جهــش  ۹۹/۵/۱۰. »موضــوع دیگــر هــم   
تولیــد اســت«۹۹/۵/۱۰ . »اینهــا کارهایــی اســت کــه در 
ــام  ــت انج ــا اولوّی ــوری و ب ــور ف ــه ط ــت ب ــّدت بایس کوتاه م

بگیــرد.«     ۹۹/۵/۱۰
انتخاباتــی کــه فرصتــی بــرای بــروز تحــول در ایــن حوزه هــا 
را در کشــور ایجــاد کنــد »یــک ذخیــره اســت کــه اگــر بــا 
شــرکت پرشــور مــردم همــراه باشــد ایــن یقینــا کمــک بــه 
آینــده کشــور خواهــد کــرد«     ۹۹/۱۱/۲۹ و »شــکرگزاری الزم 

دارد«   ۹۴/۱۰/۳۰

   دولت جوان حزب اللهی
»انتخابــات میتوانــد نظــام جمهــوری اســامی را جوان تــر 
از آنچــه هســت، بکنــد.«     ۸۴/۲/۱۱ از ســوی دیگــر نیــز 
امــروز »چهــره ی جــوان کشــور اقتضــاء می کنــد کــه 
یــک نشــاط خــوب و قــوی و جوانانــه در کل دســتگاه 
اجرایــی وجــود داشــته باشــد«     ۸۴/۳/۵. حــال اگــر در 
صــدر دســتگاه اجرایــی کشــور هــم »یــک نیــروی کارآمــد و 
باایمــان و ُپر انگیــزه و عاقه منــد بــه کار انتخــاب بشــود«   
  ۹۹/۱۱/۲۹ و یــک »دولــت ســِر  پــا و بانشــاط و آمــاده ای 
ــد  ــد و کار بکن ــاش کن ــد ت ــه بتوان ــد ک ــنینی باش ــه در س ک
تشــکیل   ۹۹/۲/۸ از کارافتــاده نباشــد«      و خســته و 
دهــد، آن وقــت می تــوان گفــت چنیــن دولتــی همــان 
»دولت جــوان حزب اللهــی اســت کــه میتوانــد کشــور را از 

راه هــای دشــوار عبــور بدهــد«   ۲۸ /۹۹/۲
بـــا چنیـــن نگاهـــی، بســـیاری از نگرانی هـــا بابـــت آینـــده 
ــر انقـــاب  ــه رهبـ ــور کـ ــد. همانطـ ــور رفـــع خواهـــد شـ کشـ
ـــا ایـــن  فرمودنـــد »اگـــر چنانچـــه ان شـــاءاهلل شـــما جوانهـــا ب
حرکتهـــا پیـــش برویـــد و زمینـــه را بـــرای روی کار آوردن یـــک 
ـــدم  ـــده معتق ـــد، بن ـــاده کنی ـــی آم ـــوان و حزب الله ـــت ج دول
کـــه بســـیاری از ایـــن نگرانی هـــای شـــما و دغدغه هـــای 
ــن  ــت؛ ایـ ــد پذیرفـ ــان خواهـ ــما پایـ ــای شـ ــما و غّصه هـ شـ
غّصه هـــا هـــم البّتـــه فقـــط مخصـــوص شـــماها نیســـت.«  

۹۸/۳/۱   
و اگــر از دلهــای پــاک و نورانــی ملــت مســلمان ایــران 
»شــرکت پرشــور در انتخابــات« و »انتخــاب درســت« 
بجوشــد، می تــوان چنیــن گفــت کــه  »نــور علــی نــور« 

شــد. خواهــد 

گزیده بیانات

نگاهی به سلوک فردی، اجتماعی و حکومتی حضرت علی ؟ع؟ در بیانات رهبر انقالب

می ازاز َیِم  َیِم امیرمؤمنانامیرمؤمنان««
َ

می »ن
َ

»ن

نمـاز  خطبه هـای  در  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
آزادی  تاریـخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۸ موضـوِع  در  جمعـه 
بیـان و حـدود و مرزهـای آن از منظـر اسـام را تببین 

کردنـد کـه در ادامـه بخشـی از آن می آیـد:
نمیشـــود کـــه مـــا بـــه طـــور کلـــی بگوئیـــم در 
اســـام بیـــان عقیـــده و ابـــراز عقیـــده جایـــز اســـت 
یـــا جایـــز نیســـت. شـــرایط مختلـــف اســـت. لـــذا در 
ـــک  ـــل ی ـــدا در مقاب ـــول خ ـــا رس ـــک ج ـــام ی ـــدر اس ص
مخالـــف می ایســـتد و او هرچـــه میتوانـــد بـــه او 
اهانـــت میکنـــد، پیغمبـــر نـــه فقـــط از او انتقـــام 
نمیگیـــرد، بلکـــه بـــه او احســـان هـــم میکنـــد... 
امـــا یـــک شـــاعری را کـــه در همـــان مکـــه علیـــه 
پیغمبـــر شـــعر گفتـــه و اهانـــت کـــرده و پیغمبـــر و 
اســـام را زیـــر ســـؤال قـــرار داده، غیابـــا محکـــوم 
بـــه اعـــدام میکنـــد و میگویـــد هـــر کـــس ایـــن را 
پیـــدا کـــرد، خـــون ایـــن انســـان مبـــاح اســـت. 
ایـــن ناشـــی از چیســـت؟ ناشـــی از ایـــن اســـت 
ــان  ــه نـــوع بیـــان و محتـــوای بیـــان و محیـــط بیـ کـ
و مخاطـــب بیـــان و ابـــزار بیـــان دارای احـــکام 

هســـتند. مختلفـــی 

سیره پیامبردر مواجهه با توهین ها

خطبه های انقالب  

انقــاب و حرکــت عظیــم انقابــی کشــور و حاکمّیــت 
ــت داد  ــور را حرک ــه کش ــود ک ــامی ب ــی و اس ــر انقاب تفّک
و پیــش بــرد؛ تــا اینجــا رســانده، بــه اوج هــم ان شــاءاهلل 
خواهــد رســاند، جهش هایــی خواهیــم داشــت؛ مــا 
هنــوز اّول راهیــم. جــوان بــا ایــن امید بایــد حرکت کنــد... 
کار ســخت اگــر بــا امیــد همــراه باشــد پیــش خواهــد 
رفــت. البّتــه یکــی از مایه هــای مهــّم امیــد عبــارت 
قیــن ؛)۱( 

َ
لعاِقَبــُه ِللُمّت

َ
اســت از تــوّکل بــه خــدای متعــال؛ ا

وقتــی شــما اهــل تقــوا بودیــد، پاکدامــن بودیــد، 
ــا شــما اســت.  ــد، خــدا ب رعایــت امــر و نهــی الهــی را کردی
وقتــی خــدا بــا انســان اســت یعنــی پیــروزی، موفقّیــت، 
اســت. انســان  بــا  معنــوی  بهجــت  و   شــادکامی 
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ل به خدا« عامل امید است
ّ
»توک

به رسم آیه ها   

مســیر  از  قطعــه ای  فقــط  انقــاب،  طی شــده  راه 
افتخارآمیــز بــه ســوی آرمانهــای بلنــد نظــام جمهــوری 
اســامی اســت. دنبالــه ی ایــن مســیر کــه بــه گمــان 
زیــاد، بــه دشــوارِی گذشــته ها نیســت، بایــد بــا هّمــت 
ــان طــی  و هشــیاری و ســرعت عمــل و ابتــکار شــما جوان
شــود. مدیــران جــوان، کارگــزاران جــوان، اندیشــمندان 
جــوان، فّعــاالن جــوان، در همــه ی میدانهــای سیاســی و 
اقتصــادی و فرهنگــی و بین المللــی و نیــز در عرصه هــای 
دیــن و اخــاق و معنوّیــت و عدالــت، بایــد شــانه های 
خــود را بــه زیــر بــار مســئولّیت دهنــد، از تجربه هــا و 
عبرتهــای گذشــته بهــره گیرنــد، نــگاه انقابــی و روحیــه ی 
انقابــی و عمــل جهــادی را بــه کار بندنــد و ایــران عزیــز را 

الگــوی کامــل نظــام پیشــرفته ی اســامی بســازند.
نکتــه ی مهّمــی کــه بایــد آینده ســازان در نظــر داشــته 
باشــند، ایــن اســت کــه در کشــوری زندگــی میکننــد کــه 
ــر اســت  از نظــر ظرفّیتهــای طبیعــی و انســانی، کم نظی
ــت اندرکاران  ــت دس ــا غفل ــا ب ــن ظرفّیته ــیاری از ای و بس
تاکنــون بی اســتفاده یــا کم اســتفاده مانــده اســت. 
انقابــی،  و  جــوان  انگیزه هــای  و  بلنــد  هّمتهــای 
خواهنــد توانســت آنهــا را فّعــال و در پیشــرفت مــاّدی 
و معنــوی کشــور بــه معنــی واقعــی جهــش ایجــاد 

کننــد.  97/11/22  

ُبنیه ی روحی و معنوی خود را قوی کنید

حزب ا... این است  

عامـــل  یـــک  عنـــوان  بـــه  را  رضاخـــان  انگلیســـیها 
ــر  ــورد نظـ ــا کار مـ ــد تـ ــر کار آوردنـ ــر سـ ــانده بـ دست نشـ
آنهـــا را انجـــام دهـــد. ایـــن حرفهـــا جـــزو واضحـــات 
کردنـــد  احســـاس  کـــه  لحظـــه ای  و  اســـت؛  تاریـــخ 
متزلـــزل  فرمانـــی اش  بـــه  گـــوش  حالـــت  ذره  یـــک 
شـــده و گرایشـــی، آن هـــم نـــه بـــه ســـمت اســـتقال 
پیـــدا  هیتلـــری  آلمـــان  ســـمت  بـــه  بلکـــه  حقیقـــی، 
کـــرده اســـت او را کنـــار زدنـــد و پســـرش را بـــر ســـر 
کار آوردنـــد. پنجـــاه، شـــصت ســـال کســـانی بـــر مـــا 
این کـــه  نـــه  آنهـــا،  آورنـــده ی  کـــه  حکومـــت کردنـــد 
مـــا نبودیـــم بلکـــه دالوری خودشـــان هـــم نبـــود. ای 
نادرشـــاه  اقـــا مثـــل  اگـــر دیکتاتـــور بودنـــد،  کاش 
بـــا زور بـــازوی خودشـــان، یـــا مثـــل آغامحمدخـــان 
بـــا حیله گـــری خودشـــان بـــر ســـر کار آمـــده بودنـــد؛ 
را  آنهـــا  و  آمدنـــد  دیگـــران  نبـــود.  این طـــور  امـــا 
منابـــع  تمـــام  و  کردنـــد  مســـلط  ملـــت  ایـــن  بـــر 
مـــادی و معنـــوی ایـــن ملـــت را بـــه غـــارت بردنـــد.   
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بـــرای ســـرکار آوردن رضاخـــان در ســـال 1299 شمســـی 

غارت ایران با سر کار آوردن رضاخان

روایت تاریخی  

ســـؤال: آیـــا قســـم خـــوردن در معاملـــه، جایـــز 
اســـت؟

ـــِم  ـــر قس ـــروه و اگ ـــد، مک ـــت باش ـــِم راس ـــر قس ـــواب:  اگ ج
دروغ باشـــد، حـــرام اســـت.

قسم خوردن در معامله

احکام  

هســت؟  چــی  امیرالمؤمنیــن  والیــت  بــه  تمســک 
همیــن کــه گفتنــد مــا شــیعۀ علــی هســتیم، و همیــن 
امیرالمؤمنیــن  بــه والیــت  مــا متمســک  گفتنــد  کــه 
امــوری  امــور،  ایــن  نیســت.  کافــی  ایــن  هســتیم، 
بــا عبــارات  و  الفــاظ  بــا  و  باشــد  لفظــی  کــه  نیســت 
بتوانیــم مــا بگوییــم تحقــق پیــدا کــرده اســت؛ اینهــا 
یــک امــور عملــی اســت، یــک حکمــت عملــی اســت 
ــد کســانی کــه مدعــی هســتند کــه مــا شــیعۀ  اینهــا. بای
در  بایــد  هســتیم،  او  تبــع  هســتیم،  امیرالمؤمنیــن 
قــول و فعــل و نوشــتن و گفتــن و همــه چیــز تبعیــت 
از او داشــته باشــند. اگــر ایــن تبعیــت نباشــد و مــا 
ــم،  ــم کــه مــا شــیعه هســتیم، یــک گزافــی گفته ای بگویی
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کالم امام   

تمسک به 
امیرالمؤمنین یعنی 
تبعیت در قول و فعل

بـــه همـــه ی ایـــن آقایـــان محترمـــی کـــه نامـــزد انتخابـــات 
ـــد  ـــول بدهن ـــد و ق ـــم بگیرن ـــم، تصمی ـــرض میکن ـــتند ع هس
کـــه بـــرای پیشـــرفت امـــور کشـــور و توســـعه ی اقتصـــادی 
نگاهشـــان بـــه بیـــرون از ایـــن مرزهـــا نخواهـــد بـــود، 
ـــت خواهـــد بـــود. توانایی هـــای مـــا 

ّ
نـــگاه بـــه خـــود مل

زیـــاد اســـت، ظرفّیتهـــای مـــا زیـــاد اســـت؛ اســـتفاده ی از 
ایـــن ظرفّیتهـــا، برنامه ریـــزی عاقانـــه و مدّبرانـــه بـــرای 
ـــدار  ـــه اقت ـــور را ب ـــد کش ـــا میتوان ـــن ظرفّیته ـــتفاده ی از ای اس
ــاند؛ و ایـــن، آن چیـــزی  و اســـتحکاِم ســـاخت درونـــی برسـ
ــزی  ــن، آن چیـ ــد، ایـ ــوس میکنـ ــمن را مأیـ ــه دشـ ــت کـ اسـ
ـــت و نظـــام اســـامی، بـــه 

ّ
اســـت کـــه بـــه کشـــور و مل

توفیـــق الهـــی مصونّیـــت خواهـــد داد.  139۶/02/05

دولتی الزم داریم که خسته
 و از کارافتاده نباشد

دولت جوان حزب اللهی  

ـــان  ـــدر و مادرهایت ـــود؛ پ ـــم میش ـــادر ه ـــدر و م ـــا پ ـــار ب ـــامل رفت ـــب ش تهذی
را هـــم دوســـت بداریـــد و هـــم ایـــن دوســـتی را بـــه آنهـــا ابـــراز کنیـــد؛ 
هـــم احترامشـــان کنیـــد. هـــم اطاعتشـــان کنیـــد؛ در داخـــل محیـــط 
خانـــه، اخـــاق شـــما، رفتـــار شـــما میتوانـــد یـــک خانـــواده را بســـازد. 
یـــک جـــوان گاهـــی در یـــک خانـــواده، پـــدر، مـــادر، بـــرادران، خواهـــران را 
تحـــت تأثیـــر قـــرار میدهـــد. مـــن گاهـــی بـــه خانـــواده ی شـــهدا کـــه ســـر 
میزنـــم، پدرهـــا، مادرهـــا میگوینـــد ایـــن جـــوان، جـــوان شهیدشـــان، در 
داخـــل خانـــه بـــا رفتـــار خـــود، معلـــم مـــا بـــود؛ نمـــاز خواندنـــش، نمـــاز 
خوانـــدن را بـــه مـــا یـــاد میـــداد؛ قـــرآن خواندنـــش، قـــرآن خوانـــدن 
را بـــه مـــا یـــاد میـــداد؛ وظیفه شناســـی، نشـــاطش بـــرای کار، نشـــاط 
و وظیفه شناســـی را بـــه ماهـــا تعلیـــم میـــداد. یـــک جـــوان مؤمـــن 
و مهـــذب در داخـــل خانـــواده، مثـــل یـــک چـــراغ محیـــط خانـــواده را 

روشـــن میکنـــد و برادرهـــا، خواهرهـــا از او فرامیگیرنـــد.      138۶/02/19

دوست داشتن پدر و مادر را به آنها ابراز کنید

خانواده ایرانی  

همـــه ی  کنـــد  گمـــان  کســـی  کـــه  نیســـت  این طـــور 
مقاصـــد، بـــه وســـیله ی ابزارهـــا یـــا وســـایل مـــادی بـــرای 
انســـانها قابـــل دسترســـی اســـت. بلکـــه چیزهایـــی را 
ــای  ــه دعـ ــه نـ ــت آورد. البتـ ــه دسـ ــد بـ ــا بایـ ــا دعـ ــان بـ انسـ
ــه  ــدارد کـ ــای بـــدون عمـــل. هیـــچ فایـــده ای نـ ــا و دعـ تنهـ
ــا در  ــا کنـــد. امـ ــا اکتفـ انســـان دِر عمـــل را ببنـــدد و بـــه دعـ
کنـــار عمـــل، در کنـــار اقـــدام، در کنـــار بـــه کار انداختـــن 
همـــت و تـــاش، خواســـتن از خـــدا را نیـــز بایـــد قـــرار 
بدهیـــم. ایـــن دعـــا، حاجـــات را بـــرای انســـان بـــرآورده 
کنـــار وســـایل دیگـــر  در  میســـازد... دعـــا، وســـیله ای 
ــا،  ــن مـ ــن و متفکریـ ــزرگان از محققیـ ــول بـ ــه قـ ــت. بـ اسـ
همچنـــان کـــه در عالـــم وجـــود، خـــدای متعـــال دههـــا 
ـــی  ـــم یک ـــا ه ـــت، دع ـــرار داده اس ـــت ق ـــبب و عل ـــیله و س وس

 71/12/7 سببهاســـت.   از 

ُبنیه ی روحی و معنوی خود را قوی کنید

درس اخالق  

عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در مقابل ساختمان مجلس رومانی؛ در جریان  سفر به کشورهای یوگوسالوی و رومانی - اسفند 13۶7

�

    ایستادگی شجاعانه
ایـــن شـــرایط را در ذهنتـــان تصـــّور کنیـــد: بـــزرگان جامعـــه اهانـــت 
ـــخره  ـــب مس ـــد، خطی ـــخره میکن ـــاعر مس ـــد، ش ـــختگیری میکنن و س

میکنـــد، پولـــدار مســـخره میکنـــد، آدم پســـت و رذل اهانـــت 
ـــف،  ـــهمگیِن مخال ـــواج س ـــان ام ـــی در می ـــی نوجوان ـــد؛ ول میکن

محکـــم و اســـتوار مثـــل کـــوه می ایســـتد و میگویـــد: »مـــن 
خـــدا و ایـــن راه را شـــناخته ام« و بـــرآن پافشـــاری میکنـــد. 

ــت.      1374/11/20  ــن اسـ ــن ایـ ــجاعت امیرالمؤمنیـ شـ

    تجسم تقوا
ـــار و کـــردار خـــود،  علـــی بـــن  ابـــی طالـــب ؟ع؟  در گفتـــ

تقـــوا را مجّســـم فرمـــــــود. او امـــام مّتقیـــن و 
مجّســـمه تقـــوا و پرهیـــزکاری اســـت.      1371/01/07  

    عبادت عاشقانه
راوی میگویـــد در نیمه هـــای شـــبی دیـــدم 
در یکـــی از نخلســـتان های مدینـــه صـــدای 
ع و نالـــه می آیـــد. نزدیـــک  مناجـــات و تضـــر

رفتـــم، دیـــدم علـــی بـــن ابـــی طالـــب� اســـت 
و  اســـت  مشـــغول  دعـــا  و  مناجـــات  بـــه  کـــه 

بـــه شـــدت می گریـــد، بعـــد هـــم از کثـــرت گریـــه و 
مناجـــات و دعـــا از حـــال رفـــت.       13۶2/4/12  

    کار مخلصانه
ــر و روح کار آن  ــاص، جوهـ ــب اخـ ــی طالـ ــن  ابـ ــی بـ ــی علـ در زندگـ
حضـــرت بـــود؛ یعنـــی کار را فقـــط بـــرای رضـــای خـــدا و برطبـــق 
تکلیـــف الهـــی و اســـامی و بـــدون هیـــچ انگیـــزه ی شـــخصی و 

نفســـانی و امثـــال اینهـــا انجـــام میـــداد.         1370/01/1۶

    تالش زاهدانه
بــه  دنیــا  بــه  بی اعتنایــی  دنیــا.  بــه  بی اعتنایــی  یعنــی  زهــد، 
معنــی بی اعتنایــی بــه تــاش دنیــا نیســت. چــه کســی بیشــتر از 
ــال  ــم، روح، م ــز، جس ــدم، مغ ــازو، ق ــدرت ب ــن�، از ق امیرالمؤمنی
و همــه نیروهــای خــود بــرای ســاختن یــک دنیــای خــوب اســتفاده 
کــرده اســت؟ ... منتهــا وقتــی نوبــت برداشــِت شــخصی از خزانــه 
دنیــا میرســد، کــم برمیــدارد. ایــن، معنــای زهــد اســت.    1371/10/17

    نیکوکاری مهربانانه
ـــت قلـــب در حـــّد 

ّ
رق ترّحـــم و  در امیرالمؤمنیـــن عطوفـــت و 

اعاســـت کـــه واقعـــا بـــرای انســـانهای معمولـــی، چنیـــن حالتـــی 
ــد،  ــک کننـ ــرا کمـ ــه فقـ ــه بـ ــانی کـ ــا کسـ ــد. مثـ ــر پیـــش می آیـ کمتـ
زیادنـــد؛ امـــا آن کســـی کـــه اّوًال ایـــن کار را در دوران حکومـــت و 
ــا  ــد ثالثـ ــه ی او باشـ ــا کاِر همیشـ ــد، ثانیـ ــام دهـ ــود انجـ ــدرت خـ قـ
بـــرود بـــا ایـــن خانـــواده، بـــا آن پیرمـــرد، بـــا ایـــن آدم نابینـــا، بـــا آن 
ــوش  ــا را خـ ــود، دل آنهـ ــوس شـ ــیند، مأنـ ــر بنشـ ــای صغیـ بچه هـ

کنـــد، فقـــط امیرالمؤمنیـــن اســـت.          1375/11/12

    بیداری و پایداری در همه عمر
ـــگام مـــرگ، دو صفـــت  ـــا هن امیرالمؤمنیـــن � از اوایـــل نوجوانـــی ت
»بصیـــرت« و »صبـــر« - بیـــداری و پایـــداری - را بـــا خـــود همـــراه 
داشـــت. او یـــک لحظـــه دچـــار غفلـــت و کـــج فهمـــی و انحـــراف 

فکـــری و بـــد تشـــخیص دادن واقعیتهـــا نشـــد.    1377/08/12 

    داوطلب سخت  ترین امور
ســـخت ترین کارهـــا همیشـــه بـــر دوش امیرالمؤمنیـــن بـــود، 
پرخطرترینـــش را همیشـــه آن بزرگـــوار قبـــول میکـــرد. همـــه ی 
جاهایـــی کـــه دیگـــران عقـــب می کشـــیدند حضـــرت جلـــو بـــود، 
جایـــی کـــه اســـم و رســـم و نـــان و آب تویـــش بـــود کـــه عاقمنـــد 
و داوطلـــب داشـــت امیرالمؤمنیـــن جلـــو نمی رفـــت.    13۶3/4/1  

 
    حضور در خط مقدم خطر

جـــا  همـــه  داشـــت،  ؟ص؟  اکـــرم  پیامبـــر  کـــه  جنگهایـــی  در 
امیرالمؤمنیـــن ؟ع؟در صفـــوف مقـــدم بـــود. هیچـــگاه ایـــن فکـــر 
بـــرای علـــی ؟ع؟ پیـــدا نشـــد کـــه مـــن بمانـــم تـــا بـــرای آینـــده ی 
ــان  ــر جـ ــدم خطـ ــوط مقـ ــه در خطـ ــم، همیشـ ــد باشـ ــام مفیـ اسـ
خـــودش را در کـــف دســـت گرفـــت و در آمادگـــی کامـــل بـــرای نثـــار 

جـــان خـــود تردیـــدی بـــه خـــود راه نـــداد.    1387 /10/10  

    بی میلی به قدرت
ــا  ــت، امـ ــق میدانسـ ــر حـ ــود را بـ ــه خـ ــن کـ ــا ایـ ــن بـ امیرالمؤمنیـ
ــرام  ــد، ابـ ــرار کردنـ ــد، اصـ ــردم آمدنـ ــی مـ ــا وقتـ ــت، تـ ــار نشسـ کنـ
ــد  ــت آمـ ــد. آن وقـ ــاس کردنـ ــد، التمـ ــه کردنـ ــاید گریـ ــد، شـ کردنـ
و زمـــام امـــور مـــردم را در دســـت گرفـــت. قدرت طلبـــی بـــرای 
کســـانی جاذبـــه دارد کـــه میخواهنـــد خواهشـــهای نفســـانی 
بـــرای  نـــه  و هواهـــای نفســـانی خودشـــان را ارضـــا کننـــد، 
ـــه  ـــال اقام ـــت؛ دنب ـــرعی اس ـــف ش ـــال تکلی ـــن. او دنب امیرالمؤمنی

حـــّق اســـت.    1381/0۶/30 

    جهاد مخلصانه
ســـرتا پـــای زندگـــی امیـــر المؤمنیـــن جهـــاد مخلصانـــه اســـت. 
ـــالگی  ـــه س ـــصت و س ـــا ش ـــام آورد ت ـــه اس ـــی ک ـــگام نوجوان از هن
ـــاش  غ از ت ـــار ـــی او ف ـــه زندگ ـــک لحظ ـــید، ی ـــهادت رس ـــه ش ـــه ب ک

مخلصانـــه نبـــود.  13۶۶/2/30     

    خدمتگزاری برای مردم
وجـــود امیرالمؤمنیـــن بـــه عنـــوان یـــک رئیـــس، یـــک 
ـــده و یـــک مســـؤول، مظهـــر پاکـــی و شـــّفافیت  فرمان
و صداقـــت بـــود. او آســـودگی را بـــه خـــودش 
تفرعـــن  زیردســـتان  بـــه  نســـبت  نـــداد؛  راه 
نفروخـــت؛ خـــود را همـــه جـــا بنـــده خـــدا و 
خدمتگـــزار مـــردم دانســـت و مخلصانـــه - 
بـــدون چشمداشـــت بـــه دنیـــا - کار کـــرد.     

1380/01/28

    زمامداری صادقانه
امیرالمؤمنیـــن بـــا این کـــه یـــک سیاســـتمدار 
امـــور  بـــود و تدبیـــر  رئیـــس دنیـــای اســـام  و 
یـــک جمعیـــت عظیـــم میلیونـــی، بـــر دوش او بـــود 
امـــا  میکـــرد،  اداره  را  اســـامی  اّمـــت  و  جامعـــه  و 
ــاده  ــه از جـ ــد کـ ــن نمیشـ ــب ایـ ــی موجـ ــتمدارِى علـ سیاسـ
 صداقـــت و صراحـــت کنـــار رود. او صـــادق و صریـــح بـــود.

1380/01/01  

    طرفداری از ضعفا
خصوصیـــت امیرالمومنیـــن ایـــن بـــود کـــه اگـــر اســـم مـــردم 
را مـــی آورد، بـــرای آنهـــا حقیقتـــا ارزش قائـــل بـــود؛ نـــه مثـــل 
تروریســـت  هرچـــه  از  بین المللـــی  ســـطح  در  کـــه  کســـانی 
ــان  ــوق انسـ ــه حقـ ــاوز بـ ــی و متجـ ــر بین المللـ ــه ای و غارتگـ حرفـ
اســـت، عمـــا حمایـــت و پشـــتیبانی میکننـــد و بـــر زبـــان نـــام 
حقـــوق بشـــر و انســـان و مردم ســـاالری را جـــاری میکننـــد و 
طلبـــکار ملتهـــا هـــم میشـــوند!...امیرالمؤمنین نـــام مـــردم را 
ـــا  ـــردم و ضعف ـــدار م ـــه طرف ـــی کلم ـــای حقیق ـــه معن ـــی آورد، و ب م

 1380/01/01 بـــود.    

    مراقبت از اموال عمومی
بـــه  انســــــانها  نزدیکتریـــن  از  یکـــی  از  خطایــــــی  وقتــــــی 
امیرالمؤمنیـــن ؟ع؟  ســـر زد - مقـــداری از امـــوال بیـــت المـــال را 
برداشـــته بـــود – علـــی ؟ع؟ چنـــان نامـــه ای بـــه وی نوشـــت کـــه بـــا 
خوانـــدن آن، مـــو بـــر تـــن انســـان راســـت می ایســـتد. ... نوشـــته 
ـــن  ـــس ای ـــر ک ـــه ه ـــه ب ـــم زد ک ـــیری خواه ـــان شمش ـــا هم ـــو را ب ـــود ت ب

شمشـــیر را زدم، وارد جهنـــم شـــد!     1374/11/20 

    تحقق عدل اجتماعی
معنـــاى عـــدل اجتماعـــی ایـــن اســـت کـــه قانـــون، مقـــّررات و 
رفتارهـــا نســـبت بـــه همـــه ى افـــراد جامعـــه یکســـان باشـــد و 
ـــاى  ـــن معن ـــد. ای ـــته باش ـــل نداش ـــدون دلی ـــژه اى ب ـــاز وی ـــی امتی کس
ـــه  ـــرد ... اینک ـــن کار را ک ـــن ای ـــر المؤمنی ـــت. امی ـــی اس ـــدل اجتماع ع
ـــه«... ـــه لشـــّدة عدل گفتـــه شـــده اســـت: »قتـــل فـــی محـــراب عبادت
حـــرف درســـتی اســـت، عدالـــت علـــی ؟ع؟ موجـــب شـــد کســـانی کـــه 
ــد.     1375 /09 /05  صاحب نفـــوذ بودنـــد، نتواننـــد او را تحّمـــل کننـ

نـوٌر نـوٌر   علی علی   نـورنـور
نگاهی به دو مؤلفه  انتخاباتی »شرکت پرشور« و »انتخاب اصلح« در چارچوب معارف انقالب اسالمینگاهی به دو مؤلفه  انتخاباتی »شرکت پرشور« و »انتخاب اصلح« در چارچوب معارف انقالب اسالمی


