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خدمت کنید
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ـــداى  ـــى و خ ـــد اله ـــدف و مقص ـــک ه ـــراى ی ـــد ب ـــرف میکن ـــود را ص ـــان خ ـــود و ج ـــته میش ـــوى کش ـــاى معن ـــه در راه آرمانه ـــانى ک ـــى آن انس ـــهید یعن ش
ـــت او تـــداوم میبخشـــد و یـــاد او، فکـــر او، آرمـــان او زنـــده میمانـــد. 

ّ
متعـــال هـــم در پاســـخ بـــه ایـــن ایثـــار و ایـــن گذشـــت بـــزرگ، حضـــور او را در مل

ایـــن خاصّیـــت کشـــته شـــدن در راه خـــدا اســـت.      ۱۳۶۸/۰۵/۲۵ 

مزار: گلزار شهدای شیراز

یاد و آرماِن شهید زنده میماند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید مدافع حرم داداهلل دهقان شیبانی

شهید هفته  

محل شهادت : حماه، سوریه تاریخ شهادت: 93/4/2

تقویت تولید راهکار بی اثر سازی تحریم ها است 

ساخت ایران      |    4  

احکام      |     4  

بیدار کردن دیگران برای نماز

امـــام خمینـــى � از همان هنگامـــى که در  گزارش
تبعید در فرانســـه بودنـــد به صورت مکرر در هفتـه

مورد آینده سیاســـى ایران و چگونگى نظام 
سیاســـى جایگزین نظـــام طاغوتى پهلوی 
مورد ســـوال خبرنگاران قرار مى گرفتند؛ خبرنگار لوموند 
پرسیده بود حضرت عالى مى فرمایید که بایستى در ایران 
جمهوری اســـامى استقرار پیدا کند،زیرا که جمهوری مى 
تواند بدون پایه مذهبى باشـــد آیا جمهوری شـــما بر پایه 
سوسیالیسم اســـت ؟دموکراتیک است؟ چگونه است؟ 
امام فرموده بودند:جمهوری به همان معنایى که همه 
جا جمهوری اســـت. اینکه ما جمهوری اسامى مى گوییم 
برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در 
ایران جاری شده، اینها بر اسام متکى است.) صحیفه امام، 
ج4، ص 479( همچنیـــن ایشـــان در مصاحبه با خبرنگاران 
بى. بى. ســـى و تلویزیون تجارتى بریتانیا بیان داشـــتند : 
تمام ملت از سرتاســـر کشور فریاد مى زنند که ما حکومت 
اســـامى مـــى خواهیـــم. اما رژیـــم اســـامى و جمهورى 
اسامى، یک رژیمى است متکى بر آراى عمومى و رفراندم 
عمومى و قانون اساسى اش قانون اسام و باید منطبق 
بر قانون اسام باشد؛ و قانون اسام مترقى ترین قوانین 

است.) صحیفه امام ، ج۳، ص ۵۱۵-۵۱4( 
اما پس از اســـتقرار جمهوری اســـامى ایران و کسب آرای 
موافـــق 9۸ درصد مردم، دشـــمنان انقاب اســـامى که 
هنوز حقیقت اتکای انقاب اســـامى بـــه مردم را متوجه 
نشده بودند شروع به دست اندازی و کارشکنى کردند. در 
طول این سالها یکى از شبهات و هجمه هایى که دشمنان 
و معاندان انقاب اســـامى به صورت هماهنگ و پرحجم 
بر روی آن مانور رســـانه ای داده اند، مساله جمهوریت در 
انقاب اســـامى است که تاش کرده اند نقش مردم را در 
رویدادهای گوناگون و مقاطع مهم انقاب اسامى انکار 
کنند و با حربه مایوس ســـازی، مردم را از صحنه انتخابات 
دور کننـــد. در دیگر ســـو، لشـــگر قلـــم به دســـتان و منور 
الفکـــران هم در این وادی ورود کردنـــد تا با نقاب مباحث 
علمـــى و در لعاب مباحث نظری، جمهوریت و اســـامیت 
نظام را متعارض نشـــان دهنـــد و چنین بازنمایى کنندکه 
بـــرای رهایى از ایـــن تضاد و دوگانگى ســـاختگى، چاره ای 

جـــز کناره گیری یکـــى از این دو محور 

اطالع نگاشت     |     2  

حضرت آیت اهلل خامنه ای در مناسبت های مختلف، به بیان بایسته های ازدواج آسان برای جوانان 
پرداختــه اند. همچنین توصیــه هایى برای اجرای آداب و ســنن اســامى در جهت تحکیــم خانواده 

داشته اند. در اطاع نگاشت با عنوان "زندگى شیرین" مهمترین این نکات مرور مى شود. 

مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی »ازدواج آسان« و تشکیِل »خانواده مطلوب«

زندگـــی
  شیرین

ادامه در صفحه 3

 راز استمرار
 انقالب   

نگاهی به دیدگاه رهبران انقالب درباره 
جایگاه و اهمیت جمهوریت و اسالمیت

شهادت امام محمد تقى جواداالئمه � را تسلیت مى گوییم



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

مروری بر توصیه های رهبر انقالب درباره ی »ازدواج آسان« و تشکیِل »خانواده مطلوب«

یـــن زندگـــی شیـــر
اطالع نگاشت

پرهیز از خرجهای ســنگین و 
اسراف در مراسم ازدواج 

ازدواج های دانشجویى، گزینه ای 
برای برگزاری ساده مراسم ازدواج 

ــکیل خانواده  شکر نعمت بزرگ تش

سازش و همزیستى و 
همراهى در زندگى

پرهیز از اسراف و تجمات 
در زندگى

ــه طبیعت  مهریه هر چه کمتر، ب
ازدواج نزدیک تر

پرهیز از هتلها و ســالنها و 
جشنهای ُپرخرج 

رعایت اخاق خوب در خانواده 

اجتناب از عوامل افســردگى 
و اختاف در زندگى 

لطمه نزدن کار زن در خارج 
و داخل خانه، به پیوند زن و 

شوهری 

 اصل اخاق دختر است
 نه جهیزیه

 مراسم 
هرچه کمتر و ســاده تر بهتر

همکاری و گذشت در زندگى 

درک احساسات زن و توجه 
به حال او توسط مرد

پرهیز مرد از ســخت گیری 
ــر عیال و نزدیکان  تنگ نظرانه ب

 کرایه لباس عروس
 به جای خرید آن

شــرط نبودن خانه ِملکى و شغل 
درآمددار در ازدواج

محبت به همسر 

تشــویق مرد به ایستادگى 
در میدانهای زندگى توســط 

همسر

ممنوعیــت زورگویى به زن از 
سوی مرد

ازدواج آسان

خانواده مطلوب
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امــروز اگــر شــعار مبــارزه بــا فســاد مالــى و اقتصــادی داده 
میشــود، هــر کــس پیــرو امیرالمؤمنیــن اســت، بایــد از ایــن 
شــعار پیــروی کنــد. هــر کــس بــه معنــای واقعــى کلمــه، دنبــال 
صــاح و اصــاح اســت، بایــد دنبــال ایــن کار، حرکــت کنــد. 
ــه  ــا قــّوه مجرّی ــه ی دســتگاههای مســؤول - اعــم از قــّوه قضاّیی
ــق  ــعار را تحّق ــن ش ــد ای ــف بدانن ــود را موّظ ــه - خ ــّوه مقّنن ــا ق ی
بخشــند و نگذارنــد در حــِدّ یــک شــعار توخالــى و یــک لّفاظــى، 
اصلــى  پایه هــای  از  یکــى  فســاد،  بــا  مبــارزه  بمانــد.  باقــى 
حکومــت و نظــام اســامى اســت. ایــن روش امیرالمؤمنیــن 
اســت... ایــن را همــه بایــد وظیفــه خــود بداننــد؛ نــه این کــه 
ــان  ــاز هم ــرد، ب ــه ک ــدی مقابل ــد و مفس ــا فاس ــتگاهى ب ــر دس اگ
اهرمهــای فشــار بــه حرکــت درآینــد و جنجــال و هیاهــو کننــد 
و دســت و پــای کســانى را کــه در ایــن راه حرکــت میکننــد، 
بلرزاننــد. البتــه نبایــد دســت و پــای کســى بلــرزد. بایــد قاطــع 
ــم  ــردم ه ــد و م ــک میکن ــم کم ــدا ه ــد؛ خ ــت کنن ــن راه حرک در ای

پشــتیبانى میکننــد.    ۱۳۸۰/۰9/۱۶

قوای سه گانه مبارزه با فساد را محقق کنند 

خطبه های انقالب  

 هر جا تکلیف الهی ایجاب کرد
 خدمت کنید

به رسم آیه ها  

نقــل کردنــد از قــول مرحــوم آقــای طباطبائــى� کــه 
ایشــان اوایلــى کــه وارد نجــف شــده بودنــد، بــا مرحــوم 
حــاج میــرزا علــى  آقــای قاضــى تــازه آشــنا شــده بودنــد؛ 
یــک روز ایشــان را در کوچــه میبینــد و حــاج میــرزا علــى 
او  بــه  ــــ  نامــدار�  بــزرِگ  عــارِف  آن  ــــ  قاضــى  آقــای 
شــب  نمــاز  میخواهــى،  دنیــا  اگــر  پســرم!  کــه  میگویــد 
ــاز  ــوان! نم ــب بخ ــاز ش ــى، نم ــرت میخواه ــر آخ ــوان؛ اگ بخ
شــب و تهّجــد ایــن جــوری اســت. بــرای امثــال ماهــا کــه روز 
ــه  ــه ب

ّ
ــر و کل ــم و س ــکات داری ــم و مش ــغولیم و گرفتاری مش

ــا،  ــه گرفتاری ه ــن هم ــن ای ــن، در بی ــا آن بک ــزن، کار ب ــن ب ای
یــک  بخواهیــم  اگــر  اســت  ســخت  زندگــى  محیــط  در 
رابطــه ی خوبــى، یــک اســتغاثه ای، یــک تضّرعــى داشــته 
ــحر  ــان س ــه انس ــن ک ــت در همی ــر اس ــاره  منحص ــیم؛ چ باش

بلنــد شــود.    ۱۳9۸/۱۱/۱4

فیض سحر را دریابید 

درس اخالق  

گزارش هفته

همــه بایــد آمــاده باشــید. در هرجایــى کــه هســتید، بایــد 
ینتظــر«۱.  مــن  منهــم  »و  باشــید؛  خدمتگــزاری  آمــاده ی 
یعنــى  نــه،  مردننــد؟  منتظــر  یعنــى  چــه؟  یعنــى  »ینتظــر« 
منتظــر انجــام وظیفه انــد؛ کجــا وظیفــه آنهــا را صــدا خواهــد 
زد، تــا آن جــا حاضــر باشــند. مــا بایــد منتظــر انجــام وظیفــه 
باشــیم. هرچــه کــه تکلیــف الهــى مــا ایجــاب کــرد، بخواهیــم آن 
را انجــام بدهیــم. ایــن، مــا را پیــروز خواهــد کــرد و بــه موفقیــت 

بــزرگ خواهــد رســاند.     7۰/۶/۲7
1( سوره احزاب، آیه 23

اساسى به نفع دیگری نیست.
آنچـــه روشـــنفکران غربگرا از طرح ایـــن مغلطه و 
پیشـــنهاد خود دنبال مى کنند، با توجه به مبانى 
فکری شـــان، کناره گیری دین به نفع جمهوریت و 
مردم ســـاالری است؛ چرا که به زعم ایشان،دنیای 
امـــروز به ایـــن نتیجـــه رســـیده که بهتریـــن نوع 
هـــم  آن  اســـت،  »دموکراســـى«  حکومـــت 
دموکراســـى با معیارهای شناخته شده در غرب؛ 
و چـــون جمع این معیارها بـــا مبانى و معیارهای 
اســـامى ممکن نیســـت، جامعه را دچار مشکل 
مى کند. البته برخى از افراد و جریانات ســـّنتى هم 
بـــوده اند کـــه تحقق حکومت اســـامى را بى نیاز 
از قالب جمهوریت دانســـته و طرح آن را از ســـوی 
امـــام خمینى� تشـــریفاتى قلمداد مـــى کنند! 
»اینکه حـــاال بعضى ها گفتند که امـــام انتخابات 
را، مردم ســـاالری را و امثـــال اینهـــا را از غربى ها به 
ماحظه و رودربایستى و مانند اینها گرفت، حرف 
بسیار بى مبنائى اســـت. امامى که ما شناختیم و 
ســـال ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام 
را، کســـى نبود که به خاطر رودربایســـتى با این و با 
آن و با این حرف ها، از حکم خدا منصرف بشـــود.«  

۱4۰۰/۳/۱4   
 مـــرور دیدگاه هـــای امام راحـــل �و رهبر انقاب 
نشـــان مى دهـــد کـــه بـــرای بنیانگـــذار جمهوری 
اســـامى و حضرت آیت اهلل خامنه ای تمایزی بین 
جمهوریت و اســـامیت نظام وجودنداشته و این 
دو وجه، دو روی یک سکه و یک حقیقت واحدند: 
»ایـــن بحث کـــه در نظـــام اســـامى، جمهوریت 
مقدم اســـت یا اســـامیت مقدم است، یک بحث 
بى معنى و انحرافى است. اسامیت و جمهوریت 
دو عنصر جدا نیســـتند که به یکدیگر وصل شده 
باشـــند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در 
دل اســـامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به 
حکـــم الهى، تکیه                به مردم و احترام به خواســـت و 

رأی مردم هست.«    ۱۳۸۸/۵/۱۲
غ از کســـانى که به انگیزه ها و نیات بدخواهانه  فار
و غرض ورزانه به تقدم جمهوریت بر اســـامیت یا 
برعکـــس دامن مى زنند، در ســـایر مـــوارد به نظر 
مى رسد تفاوت اصلى در نگاهى باشد که رهبران 
انقاب اســـامى در نگاه و تعریف مردم قائل اند. 
از نـــگاه حضرت آیت اهلل خامنـــه ای مردمى که در 
چهارچوب کشـــوری به نام ایران زندگى مى کنند، 
مردمـــى موحد، دین مدار و متمایل به معنویات 
هســـتند. »دنیا ملت ایران را به مسلمانِى همراه 
بـــا آگاهـــى و بصیرت و پیشـــگامى و پیشـــرفت در 

میدانهای مختلف میشناسد. «    ۱۳9۰/۰7/۲۵
در ایـــن نگاه، جامعه ایرانى پای ارزش های الهى 
ایســـتاده و آنچـــه در نبض ایـــن جامعه مى تپد 
و پیشـــران اصلـــى رشـــد و حرکت آن محســـوب 
مى شود، ارزش های توحیدی است و به همین 
دلیل دشـــمن توان شکست این ملت را ندارد. 
»ملـــت ایران، ایـــن ملت بـــزرگ و کهـــن، عمیقًا 
مؤمـــن، هوشـــمند، لقمـــه ای نیســـت که هیچ 
ابرقدرتـــى به آســـانى بتواند آن را فـــرو بدهد. «  

۱۳۸7/۰۲/۱۲ 
تشـــییع میلیونى ســـردار حاج قاســـم سلیمانى 
در شـــهرهای مختلف کشور و اســـتقبال بى نظیر 
مردم از مدافعان حرم و وطن نشـــان مى دهد تا 
چه اندازه جامعه ایرانى با ارزش های دینى و الهى 
پیوند خورده اســـت. »این اشک و عشق و شور را 
چه کســـى پدید آورد؟ کدام عاملى مى توانســـت 

یـــک چنین معجزه ای را نشـــان بدهد جز دســـت 
قدرت الهى؟ آن کســـانى که دســـت قدرت خدا را 
نمى تواننـــد در این حـــوادث ببینند و تحلیل های 
ماّدی در این مســـائل مى کننـــد، عقب مى مانند. 
باید دست قدرت خدا را دید. ُبعد معنوی و بسیار 
مهـــّم این حادثه همین اســـت که خـــدای متعال 
این کار را مى کنـــد. وقتى خدای متعال یک چنین 
ت به وجود مى آورد، انســـان باید 

ّ
حرکتـــى را در مل

ت 
ّ
احســـاس کند که اراده  الهى بر پیـــروزی این مل

است. این نشـــان دهنده  این است که اراده  الهى 
ـــت در این راه و در این خط 

ّ
بر این اســـت که این مل

حرکت کند و پیروز شـــود. نشان دهنده  معنوّیات 
ت هم هست.«     ۱۳99/۱۰/۲7

ّ
و باطن این مل

 از نـــگاه امـــام راحـــل � و رهبر انقاب اســـامى، 
مـــردم این ســـرزمین موحد و مســـلم  اند، چنین 
مردمـــى الجرم به طـــور طبیعى و فطـــری تمایل 
بـــه حـــق و حقیقت دارنـــد و در چنیـــن جامعه ای 
رهبـــران الهـــى و دینى با پشـــتوانه مـــردم، قدرت 
باالیى خواهند داشـــت. چنین باور و نگرشـــى به 
مـــردم یک نتیجه مهـــم را به دنبـــال دارد؛ از کوزه 
همان تراود که در اوســـت، خروجى طبیعى چنین 
جامعه ای یک خروجى توحیدی، دینى و اسامى 
خواهد بود: »ملت ایران از اعماق قلب به اســـام 
معتقـــد و مؤمن و وابســـته بود و هســـت. اغلب 
ملت های مســـلمان همین گونه انـــد و اگر موانع 
از سر راهشـــان برداشته شود، ایمان عمیق آنان 
به اســـام آشـــکار خواهد شـــد. لـــذا وقتى مردم 
پرچم اســـام را در دســـت امام مشاهده کردند و 
باور کردند که امام برای احیای عظمت اســـامى 
و ایجاد نظام اســـامى وارد میدان مبارزه شـــده 
اســـت، ِگرد او را گرفتند. بعـــد هم که انقاب پیروز 
شـــد، با همیـــن انگیـــزه، از روی طـــوع و رغبت در 
میدان های خطر حاضر شـــدند؛ چون ایمان آنها 

به اسام، عمیق بود.«     ۱۳۸۰/۳/۱4
بـــا چنیـــن دیدگاهى اســـت کـــه رهبر انقـــاب در 
طول ســـال های متعـــدد همواره بـــه انتخاب و 
رأی مردم با ُحســـن ظن برخورد کرده اند؛ درست 
برخاف بعضى جریان ها و گروه های سیاسى که 
هرگاه انتخـــاب مردم چیزی جز جریان سیاســـى 
متبوعشـــان بوده، زبان به طعن گشـــوده اند. از 
نگاه این جریان ها، مردم صرفًا زمانى مردم اند که 
فرد یا جریان سیاســـى متبوع آنها را انتخاب کرده 
باشـــند؛ اّما از نگاه بنیانگذار جمهوری اســـامى 
و حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای مـــردم همیشـــه 
غ از اینکه در یک انتخاباتى ســـمت  مردم انـــد فار
یک گـــروه سیاســـى برونـــد و در انتخاباتى دیگر، 
گروه دیگـــری را برگزینند. جوشـــش فطری ملت 
موحد ایران به سمت ارزش های توحیدی است. 
این همان جوششـــى اســـت که در همه پرســـى 
جمهوری اســـامى در ســـال ۱۳۵۸ بـــا قاطعیت 
آراء بـــه الگویى به نام جمهوری اســـامى اعتماد 
مى کنـــد و در دی مـــاه ۱۳9۸ پیکـــر پـــاک پهلوان 
شـــهید و ظلم ســـتیز و مؤمـــن خـــود را در اندازه 

جمعیت های میلیونى تشییع مى کند. 
براین اســـاس مى تـــوان چنین گفت کـــه ،» نظام 
جمهوری اسامى ریشه دارد؛ این ریشه، مردمند. 
اجتماع مردم حول این نظام، مایه ی عزت و برکت 
کشـــور و برکت نظام و برکت خود آن مردم است. 
مردم کمک میکنند به این که نظام عزت پیدا کند؛ 
خود این، عزت مردم است؛ خود این، مصونیت و 
امنیت مردم اســـت؛ خود این، امکانى است برای 

حل همه ی مشکات مردم. «    ۱۳9۲/۰۳/۰۸
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
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جلب نظر مردم از اموری اســـت که الزم است. 
پیغمبر اکرم� جلب نظر مـــردم را مى کرد. 
دنبال این بود که مـــردم را جلب کنـــد، دنبال 
این بود که مردم را توجه بدهد به حق. شـــما 
هم باید دنبـــال همیـــن معنا باشـــید، دولت 
باید دنبال همین معنا باشـــد. قـــدرت ایمان 
شـــما را نگه داشـــته است و پشـــتیبانى ملت. 
این پشـــتوانه را باید حفظش بکنیـــد. اگر این 
پشتوانه خدای نخواســـته، یک وقتى از دست 
ما برود، همۀ ما از بین خواهیم رفت و اســـام 
هم دستخوش یک مســـائل دیگر مى شود. و 
ما امروز مسئول اسام، مسئول قرآن شریف، 
مســـئول همۀ انبیا هســـتیم، باید ما بر وفق 

آرای آنها عمل بکنیم.     ۱۳۶۱/۱۱/۰4

کالم امام  

مردم و قدرت ایمان 
پشتیبان دولت است 

از خصوصّیـــات  عشـــق و عاطفـــه جوشـــان 
اصلـــى جامعـــه اســـامى اســـت؛ عشـــق بـــه 
خـــدا، عشـــق خـــدا بـــه مـــردم؛ »یحّبهـــم و 
یحّبونـــه«، »ان اهلل یحـــّب الّتوابیـــن و یحـــّب 
المتطّهریـــن«، »قـــل ان کنتـــم تحّبـــون اهلل 
فاّتبعونـــى یحِببکـــم اهلل«. محبـــت، عشـــق، 
محبـــت بـــه همســـر، محّبـــت بـــه فرزنـــد، کـــه 
مســـتحّب اســـت فرزنـــد را ببوســـى؛ مســـتّحب 
اســـت کـــه بـــه فرزنـــد محّبـــت کنـــى؛ مســـتحّب 
بـــورزی و  بـــه همســـرت عشـــق  کـــه  اســـت 
ـــرادران  ـــه ب ـــه ب ـــت ک ـــتحّب اس ـــى؛ مس ـــت کن محّب
مســـلمان محّبـــت کنـــى و محّبـــت داشـــته 
ــه  ــه پیامبـــر�، محّبـــت بـ باشـــى؛ محّبـــت بـ

رفتن بین مردم را ترک نکنید. این کاِر بسیار خوب و اهـــل بیـــت � .     77/۰۲/۱۸
مهّمى اســــت و برکات زیادی دارد؛ هم رفتِن داخل 
مردم، هم ارتباط داشتِن با گروه های فّعال جامعه؛ 
فّعاالن دانشــــگاهى، فّعــــاالن حــــوزه ای، فّعاالن 
اقتصادی، فّعاالن بخش مربوط به مسائل زنان که 
یک عّده ای در این قضّیه فّعالند؛ یا مسئله ی اقوام. 
خیلى از چیزها هســــت در زمینه ی تولید که انسان 
تا با همین کســــانى که در مســــائل تولیــــد فّعالند 
-مسئولین کارگری، کارگرها- تماس نداشته باشد 
و از آنها نشــــنود، نمیتواند بفهمــــد حقیقت قضّیه 
چیست. ارتباط با این گروه های فّعال هم یک بخشى 
از حضور مردمى و ارتباط مردمى است که باید توّجه 
به آن داشــــته باشــــیم. فایده اش اّوًال این است که 
هم میتوانید از آنها بشنوید حرفها را، ثانیًا برای آنها 

تبیین کنید.     ۱4۰۰/۰4/۰7

عشق ورزی و محبت به همسر 
مستحب است

حضور مسئوالن میان مردم به 
شناخت مسائل کمک می کند

خانواده ایرانی  

دولت جوان حزب اللهی  

ســـؤال: آیا بیدار کردن افراد خانواده برای نماز 
صبح جایز است؟

جواب: اگر بیدار نکردن موجب ســـهل انگاری 
و سبک شـــمردن نماز باشـــد، باید آنها را بیدار 

کنید.

بیدار کردن دیگران برای نماز

احکام  

ساخت ایران  

روایت تاریخی   

یک وقت قضیه ی مســجد گوهرشــاد را از نگاه یک فاجعه ی تاریخى که اتفاق افتاده نــگاه مى کنید؛ یعنى 
یک عده مردم مؤمن برای خاطر مقصودی در یک جای مقدســى جمع شــدند، مأ موریــن دولتى ریختند 
اینها را کشتند. یک نگاه، این نگاه است؛ نگاه یک فاجعه ای که در مشهد به مناسبت حجاب اتفاق افتاده. 
یک مسئله که به نظر من از این دایره اش خیلى وسیع تر و مهمتر است، خود اصل مسئله ی حجاب است. 
»حجاب ممنوع« یک موضوع خیلى مهمى اســت. مســئله ی حجاب دیگر مخصوص مشــهد و مســجد 
گوهرشاد هم نیست. یک قضیه ی وسیِع همه جایى سراسری است در کشــور و اقدامى که رضا شاه کرد و 

مواجهه هایى که با رضا شاه شد. این هم از همان مسائلى است که درست رویش کار نشده.    ۱۳9۶/۰۱/۰۸ 

ما در مقابله ی با تحریـــم دو راه میتوانیم برویم: یکى 
اینکه برویم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، 
بگوییم »آقا شـــما مـــا را تحریم کردید، مـــا خواهش 
میکنیم که حاال مثًال شـــما ایـــن تحریم را کـــم کنید یا 
برداریـــد«، او هم بگوید خیلى خب حرفـــى ندارم، این 
کارها را انجام بدهید -چند خواسته ی استکباری روی 
میز بگذارد، بگوید این کارها را انجام بدهید- من یک 
مقدار از تحریـــم را کم میکنم؛ این یک راه اســـت که در 
ـــت، راه انحطاط، راه عقب ماندگى اســـت. 

ّ
واقع راه ذل

یک راه دیگر هم این اســـت که نیروی داخلى خودمان 
را فّعال کنیم؛ ما توانایى های خوبى داریم؛ این نیروها 
را فّعال کنیم و کاالی تحریمى را در داخل تولید کنیم. 
آن طـــرِف مقابل وقتـــى دیـــد در داخـــل دارد این کاال 
تولید میشود، خودش به دســـت و پا مى افتد؛ چون 
خود آنها ســـود میبرند از این تجارت کاال و از بازارهای 
کشـــورها -یک ســـود عمـــده ی دولتها این اســـت- 
لذاســـت که خود این موجب میشـــود کـــه تحریم یا 

برداشته بشود یا لغو بشود یا بى اثر بشود.     ۱4۰۰/۱/۱

امام جواد � مانند دیگر ائمه ی معصومین برای 
ما اســــوه و مقتدا و نمونه اســــت. در نوجوانى به 
رهبری امت اسام منصوب شد و در سالهایى کوتاه، 
جهادی فشرده، با دشــــمن خدا کرد به طوری که در 
سن ۲۵ ســــالگى یعنى در جوانى، او را با زهر شهید 
کردند و درس بزرگى به ما آموخت که در هنگامى که 
در مقابل قدرتهای منافق و ریاکار قرار میگیریم، باید 
همت کنیم هوشــــیاری مردم را برای مقابله ی با این 
قدرتها برانگیزیم. اگر دشمن، آشکار دشمنى بکند و 
اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد، کار او آسان تر است. 
اما وقتى دشــــمنى مانند مأمون عباسى چهره ای 
از قداست و طرفداری از اســــام برای خود میآراید، 

شناختن او برای مردم مشکل است.    ۱۳۵9/7/۱۸  
به مناســــبت آخرین روز ماه ذی القعده، شهادت حضرت 

امام محمد تقى �

ضرورت بررسی واقعه مسجد گوهر شاد با نگاه به اصل مساله حجاب 

تقویت تولید راهکار بی اثر سازی تحریم ها است

امام جواد اسوه جوانان در
 مبارزه با جبهه کفر و نفاق 
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