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مدال آوران ورزشی چه نقشی در جامعه دارند؟

تصویر قهرمانیتصویر قهرمانی یک ملت  یک ملت 

ادامه در صفحه ۳

اربعین فراق

سخن    اربعین، آغاز یک حرکت مستمر
»اربعین در حادثه ی کربا یک شروع بود.«هفتـه

      ۱۳۸۷/۱۱/۲۸شروعی برای مبارزه علیه دستگاه 
تبلیغاتـــی ســـتمگران. »حادثه ى عاشـــوراى 
حســـینی را ســـتمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقی 
بمانـــد، ]امـــا[ زینـــب کبـــری �نگذاشـــت.«     ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ 
حضـــرت زینـــب�، در آن روزگار دو حرکت انجـــام داد: »یک 
حرکت، حرکت اســـارت بود به کوفه و شـــام و آن روشنگرى ها 
و آن بیانات که مایه ى افشـــاى حقایق شـــد؛ یک حرکت دیگر، 
آمدن به زیارت کربا در اربعین بود.«     ۱۳۹۳/۱۰/۱۷در حقیقت 
»این چهل روز، چهل روِز فرمانروایی منطِق حق در میان دنیای 
ظلمانی حاکمّیت بنی امّیه و سفیانی ها بود.«     ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ 
و در نهایت »در این روز، با تدبیر الهِی خاندان پیامبر �، یاد 
نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه گذاری 
گردید.«       ۱۳۶۸/۰۶/۲۹در حقیقت »اهّمّیت اربعیِن اّول این 
بود که رســـانه ی ُپرقدرت عاشـــورا اســـت.«      ۱۳۹۸/۰۷/۲۱و 
»همینها بود که عاشورا را نگه داشت، همینها بود که عاشورا 
را به امروز رســـاند. تاریخ و ریشـــه ی این روز اربعین و ماجرای 

اربعین این است.«     ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
    جوݥششݥ هاݥیݥ عاݥشوݥرݥاݥییݥ

در آن دوران خفقان، مبارزه با دســـتگاه ظلم و استکبار »مثل 
یک عقده ای در گلوی مؤمنین باقی بود.این عقده روز اربعین 
اولین ِنشـــتر را خـــورد؛ اولین جوشـــش در روز اربعین در کربا 
اتفـــاق افتـــاد.«      ۱۳۸۷/۱۱/۲۸حادثه اربعیـــن »در یک چنین 
روزگاری، ماجـــرای تّوابیـــن را در کوفـــه به وجـــود آورد، مدینه 
را منقلب کرد، شـــام را منقلب کرد، به طوری که رژیم ســـفیانی 
برافتاد.«    ۱۳۹۸/۰۷/۲۱  لذا »اّولین نهضتی که بعد از عاشورای 
حســـینی از طـــرف شـــیعیان به وجـــود آمد، نهضـــت تّوابین 
بـــود.«        ۱۳5۲/۱۲/۲4 و بعـــد » بـــا فاصله ی کوتاهی ماجرای 
قیام مختـــار و بقیه ی آن دالوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجه ی 
در هـــم پیچیده شـــدن دودمان بنی امیـــه ی ظالم و خبیث بر 
اثر همین شـــد.«      ۱۳۸۷/۱۱/۲۸در دوران خافت عباســـی نیز 
نهضت ابن طباطبا متأثر از این حرکت بود: »این بزرگوارها هم 

وقتی میخواستند شروع کنند، آمدند 

نگاهی به ابعاد تاریخی و تمدنی 
حماسه اربعین در نگاه رهبر انقالب
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مدال آوران ورزشی چه نقشی در جامعه دارند؟

یر قهرمانی یک ملت تصو
ورزش قهرمانی تبلور هویت ملی و جلوه های ارزشمند دینی است

ســـر زد از افق مهر خاوران، فروغ دیده  حق  باوران، بهمن 
فر ایمان ماســـت، پیامت ای امام، استقال، آزادی، نقش 

جان ماست ...
 در هیاهوی ســـروصدای ســـالن ورزشـــی، صدای سرود 
ملی ایران تمام سالن را ُپر کرده است. »صحنه  ابراز عشق 
و محبت به پرچم عزیز ایران و اشـــک شوق، اشک غیرت 
در مقابل پرچم که دارد باال می رود؛ صحنه  نمازخواندن، 
ی 

ّ
صحنـــه  در آغوش گرفتن حریف مغلوب ... این ها تجل

ارزش های اســـامی و انقابی است؛ این ها معّرف ایران 
است.«    ۱4۰۰/۶/۲۷

همه نگاه ها در سراســـر کشـــور به ســـکو دوخته شـــده 
اســـت. این تصویـــر قهرمانـــی جوانان یک ملت اســـت؛ 
جوانان ُپرتاشـــی که با تکیه بر استعدادهایشـــان، خود 
را بـــه میدان رقابت بـــا بهترین های جهان رســـاندند و با 
تـــاش و کوشـــش و گذر از ســـد رقیبان، پرچم ســـه رنگ 
ایـــران را بـــه اهتزاز درآوردند و توانســـتند با همت و غیرت 
و طی مســـیر طوالنی به پیروزی برسند. »خب، بسیاری از 
شـــماهایی که توانستید ســـّکوهای جهانی را فتح کنید 
و پرچم کشـــورتان را در مقابل چشـــم همه  مردم دنیا باال 
ببرید، امکانات بســـیار محدودی داشتید، امکانات کمی 
داشـــتید، امکاناتتان ناچیز بود -بخصوص در بعضی از 
مناطق کشور که امکانات محدودتری دارند- اّما هّمتتان 
باال بود، اراده تان قوی بود، عزمتان راســـخ بود؛ این برای 
جوانان کشور پیام است؛ خنثی کننده  تاش کسانی است 
که دوســـت دارند امید را ســـلب کنند و فضای ناامیدی در 

کشور به وجود بیاورند.«     ۱4۰۰/۶/۲۷
درخشـــش افتخارآمیز و پیروزهای پی درپی ورزشـــکاران 
در رقابت هـــای المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و کســـب 
مدال هـــای بـــاارزش در رشـــته های مختلـــف ورزشـــی 
جلـــوه دیگری از توانمندی ها و شـــعار »مـــا می توانیم« 
را در برابـــر دیـــدگان همه به تصویر کشـــید و نشـــان داد 
کـــه می توان همـــواره با اقتـــدار بر قله های پیـــروزی گام 
برداشت که »ایستادن جوان ایرانی بر سکوی قهرمانی، 
برافراشته شـــدن پرچم کشور و نواخته شدن سرود ملی 

مایه تفاخر و مباهات ملت ماست.«     ۱۳۷5/۱۰/۸
ورزش قهرمانی تبلور هویت ملی 

»ورزش قهرمانـــی، امروز که مســـابقات بین المللی باب 
است و رایج است، مظهر تمایات و استعدادها و تشّخص 
و هویت یک ملت است.«     ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ »ورزشکار قهرماِن 
ما که در عرصه یی از عرصه های ورزش حضور پیدا می کند 
و چشـــم هایی را در سرتاســـر دنیـــا به ســـوی خود جلب 
می کنـــد، در واقع ترجمه ای اســـت از احساســـات ملی و 

هویت اسامی کشور و ملت ما.«     ۱۳۸۳/۷/۱4
ـــت منتقل 

ّ
ورزش قهرمانـــی احســـاس افتخـــار را به مل

می کنـــد و برنامه های دشـــمن برای شکســـتن هویت 
ملـــت بزرگ ایران را برهم می زند. »همیشـــه دشـــمنان 

ت ها را تحقیـــر کنند. تحقیر 
ّ
ت هـــا ســـعی کردند آن مل

ّ
مل

فقـــط این نیســـت که بـــه آن هـــا اهانت کنند یا دشـــنام 
بدهند؛ مهم ترین تحقیر این است که احساس حقارت 
ت هنگامی که از 

ّ
را در دل آن هـــا به وجـــود بیاورند. یک مل

برجســـتگی های خود، امتیازات خـــود، ارز ش های خود 
ت دیگر 

ّ
غفلت کرد، خود را کوچک دید، حقیر دید، این مل

ت 
ّ
راه بـــه جایی نخواهد بـــرد.«     ۱۳۹۳/۱۱/۱ اینکه یک مل

احساس افتخار کند، خود گامی به سوی افتخارات بزرگ 
اســـت. »من از این لّذت می بـــرم که می بینم جوان ما در 
ت 

ّ
میدان ورزشـــی پیروز می شـــود و این پیـــروزی را به مل

ت 
ّ
خودش تقدیم می کند؛ هـــم به زبان، هم در عمل مل

را خرسند می کند؛ احســـاس افتخار را به درون دل های 
مردم منتقل می کند.«     ۱۳۹۳/۱۱/۱

بـــا نگاه هویتـــی و تمدنی، ورزش قهرمانـــی با ِعرق ملی 
و وطنـــی پیونده خـــورده و »ورزش قهرمانـــی آن وقتی 
ت را نشـــان بدهد. آن هایی 

ّ
ارزش دارد کـــه هوّیت یک مل

که از ورزشـــکارهای اجاره ای و خریداری شـــده استفاده 
تشـــان را نشـــان 

ّ
می کننـــد، آن ها نمی توانند هوّیت مل

بدهنـــد؛ از یک جـــای دیگـــری، از یک کشـــور دیگری یک 
ورزشـــکاری اجاره بشـــود،  پول به او بدهنـــد که بیا برای 
ت 

ّ
ی ما ورزش کن، ایـــن نمی تواند هوّیت یک مل

ّ
تیـــم مل

ت 
ّ
را نشـــان بدهد. شـــماها با این رفتارهایتان هوّیت مل

ایران را نشـــان دادید؛ نشان دادید که جوانمردی وجود 
دارد، معنوّیت وجود دارد.«     ۱4۰۰/۶/۲۷
ورزش قهرمانی و جلوه های ارزشمند دینی 

میادین ورزشی بین المللی همواره جلوه گاهی از اخاق 
و رســـم و ادب ایرانی- اسامی  ورزشکاران ما بوده و این 
رفتارهای جوانمردانه ،دینی وارزشمند  مورد تحسین و 
تقدیر رهبر انقاب  قرار گرفته اســـت: »شـــما، هم در این 
میدان بین المللِی امســـال، هم در برخی از میدان های 
گذشـــته ارزش های انســـانی واالیی را توانســـتید ارائه 
بدهید ... این رفتار اخاقی و جوانمردانه ای که شـــماها 
همراه با معنوّیت نشان دادید: نام گذاری کاروان ورزشی 
به نام شهیدان و بخصوص به نام شهید سلیمانی، یک 
کار بســـیار ارزشمند است؛ اهدای مدال از سوی چند نفر 
از قهرمان ها به شهیدان خاص که اسم آوردند این مدال 
به آن فان شـــهید اهدا می شـــود، این هـــا خیلی ارزش 
است؛ اســـتفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت 
و ســـجده  خدا بر روی چفیه؛ این ها ارزش اســـت؛ این ها 
معنوّیت را در ســـطح افکار عمومی جهان و احساسات 
جهانـــی می پراکند و منتشـــر می کند که خیلـــی باارزش 

است.«     ۱4۰۰/۶/۲۷
امـــروز ورزش از منظـــر دیپلماســـی عمومـــی و تبلیغی 
نیز حائز اهمیت اســـت. »اینکه شـــماها در میدان های 
ورزشـــی، با اخاق انســـانی و با جوانمردی ظاهر شوید 
از نظـــر بینندگان بین المللی که امـــروز دیگر میلیون ها 

و در مـــواردی میلیاردها تماشـــاچی وجود دارد و مطلع 
می شـــوند، پیام آور حقیقتی اســـت از داخل کشـــورتان 
که ایـــن حقیقت را بـــا هیچ زبان دیگری نمی شـــد تبلیغ 
کـــرد. یک قهرمان با جوانمـــردِى خودش تبلیغ می کند، 
بـــا تدیِن خودش تبلیـــغ می کند. این مســـئله  بانوان و 
دختران ورزشـــکار ما که با حجـــاب در میدان می روند.«   
  ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ »اینکـــه شـــما می رویـــد ملـــت خودتان را 
به عنوان یـــک ملت بااراده، دارای عزم راســـخ، با ایمان، 
پایبنـــد به شـــریعت، دارای اســـتعداد، دارای تشـــّخص 
معرفـــی می کنید، خیلی باارزش اســـت؛ ایـــن را باید نگه 

دارید؛ نگذارید این خدشه دار شود.«     ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
»ورزشـــکاران با کســـب مقام قهرمانـــی، در واقع به ملت 
و کشـــور خود خدمـــت می کنند و پیام های عـــزم و اراده، 
ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان می رسانند.«  
  ۱۳۹۱/۱۲/۲۱  این عزت آفرینی و تأثیری که ورزش قهرمانی 
در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین مردم دارد و  نقشی 
که ورزش قهرمانی در کمک به توســـعه ورزش در کشـــور 
دارد، اگر با نّیت خالص همراه شود مصداق کار خیر است. 
»شـــما که در این میدان ورزش مشغول تاش هستید، 
باید احســـاس کنید و حقیقتًا معتقد باشـــید که یک کار 
بـــاارزش معنوی ای را دارید انجام می دهید و اگر نّیتتان را 
خدمت به کشور و به جمهوری اسامی قرار بدهید، قطعًا 
یک حســـنه  الهی و معنوی هم هست، یعنی دارای ثواب 

است.«     ۱۳۹۷/۸/۲۳
کارهای نشدنی، با تکیه بر استعداد ایرانی شدنی است

»شماها با قهرمانِی خودتان اثبات می کنید که کارهایی 
که به ظاهر نشدنی است، در واقع شدنی است؛ این برای 
کشـــور ما خیلی آورده  مهّمی است؛ این پیام برای دوران 
مـــا بســـیار ارزشـــمند اســـت.«     ۱4۰۰/۶/۲۷ البته »این 
قهرمانی و امیدآفرینی صرفًا در عرصه  ورزش نیست؛ ما 
در عرصه  علم هم همین جور هســـتیم.«     ۱4۰۰/۶/۲۷ 
امـــروز عرصه ورزش همچون عرصه هـــای دیگر علمی، 
فناوری، فرهنگی در کشور نشان دهنده پیروزی و تحقق 
اراده جوانان باانگیزه و متعهد اســـت؛ اســـتعدادهایی 
کـــه »امـــروز خوشـــبختانه انقـــاب کاری کـــرده که این 
استعدادها در همه  جاها و بالخصوص در زمینه  ورزش 
دارد بـــروز می کنـــد.«     ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ اســـتعدادهایی که 
روزگاری »بر اثر تســـلط قدرت های سرکوبگر و مستبد و 
جدای از مردم و نابرخوردار از فضائل معنوی و انســـانی 
و علمـــی، دچار رکود شـــده بـــود.«     ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ امروز 
شکوفا شـــده است. تجربه ارزشـــمند ملت رشید ایران 
این اســـت کـــه »هر جا کـــه کار به اســـتعدادهای ایرانی 
واگذار شـــد، نشـــانه های پیشـــرفت را در آنجا مشاهده 
می کنیم. این اســـتعداد ماســـت، این کشـــور ماست ... 
این نشـــان دهنده  وجود اســـتعدادهای متراکم در این 

منطقه  از دنیاست.«     ۱۳۹۱/۱۲/۲۱



3         سـال ششـم،  شـماره 307               هفتـه اول مهـر 1400     

امـــروز تحلیـــل و تفســـیر انقـــاب، کاری اســـت کـــه دشـــمنان 
ــن  ــا از ایـ ــِد آنهـ ــد. قصـ ــه آن پرداخته انـ ــا بـ ــتر از مـ ــاب بیشـ انقـ
تحلیـــل و تفســـیر ایـــن اســـت کـــه پیـــام انقـــاب را عـــوض کننـــد 
ــاده و در  ــاق افتـ ــت اّتفـ ــود ملـ ــت خـ ــه دسـ ــه بـ ــی را کـ و حقیقتـ
ـــی  ـــن، حرفهای ـــد. بنابرای ـــوه دهن ـــط جل ـــت، غل ـــر اوس ـــا و منظ مرئ
و  بایـــد جمـــع آوری  زدنـــد،  انقـــاب  بـــاب  در  کـــه خودیهـــا 
فهرســـت بندی شـــود و روی آنهـــا کار فرهنگـــِی درســـت صـــورت 
گیـــرد. البتـــه تاکنـــون چنیـــن کاری نشـــده و اگـــر هـــم شـــده، 
انـــدک اســـت. بـــه هـــر حـــال، ایـــن کار بایـــد بشـــود. امـــا انجـــام 
نشـــدنش نبایـــد مانـــِع فهمیـــدِن حقایـــق از طـــرف جوانـــان مـــا 
گـــردد. جوانـــان بایـــد حرفهایـــی را کـــه از طـــرف بـــزرگان انقـــاب 
راجـــع بـــه انقـــاب، زده شـــده اســـت، بشـــنوند و آنهـــا را مـــورد 

تأّمـــل قـــرار دهنـــد.     ۱۳۷۳/۱۱/۱4

دشمن می خواهد پیام انقالب را عوض کند

خطبه های انقالب  

 آفِت مسئولیت
 زورگویی و افزون طلبی است

به رسم آیه ها  

ــری؛  ــرای دوران پی ــد ب ــه را میگذارن ــادت و توب ــا و عب ــا دع بعضیه
ایــن اشــتباه بزرگــی اســت. اگــر گفتــه شــود توبــه کنیــد، میگوینــد 
حــاال وقــت داریــم. اوًال معلــوم نیســت وقــت داشــته باشــیم؛ 
مــرگ انســان را مطلــع نمیکنــد؛ بــرای همــه ی ســنین هــم اســت. 
چنانچــه کســی خیــال کنــد کــه میشــود دوران جوانــی را بــا 
ــال راحــت  ــا خی ــد، بعــد ب ــت و غــرق شــدن در شــهوات گذران غفل
و بــا آســانی بــه ســراغ توبــه رفــت، اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــده 
ــت  ــر وق ــان ه ــه انس ــت ک ــزی نیس ــه چی ــا و اناب ــت دع ــت. حال اس
اراده کــرد، بــرای او پیــش بیایــد. کســانی کــه فرصتــی دارنــد 
و میتواننــد دل خودشــان را نــرم نگــه دارنــد، قــدر بداننــد و 
رابطــه ی خــود را بــا خــدا حفــظ کننــد؛ تــا هــر وقــت خواســتند دِر 

خانــه ی خــدا برونــد، بتواننــد.     ۱۳۸4/۰۷/۲۹

واگذاری عبادت و توبه برای دوران پیری 
اشتباه بزرگی است

درس اخالق  

سخن هفته

یــک خصوصیــت مخصــوص مــن و شماســت؛ یعنــی مایــی 
ــه  ــم؛ چ ــداری داری ــوزه ی اقت ــؤولیتهایمان ح ــر مس ــه خاط ــه ب ک
ــاوت  ــه ت ــت ک ــه ای اس ــون آی ــن، مضم ــزرگ. ای ــه ب ــک و چ کوچ
ذیــن ال یریــدون علــّوا 

ّ
کــردم: »تلــک الــّدار األخــره نجعلهــا لل

فــی األرض و ال فســادا«.)۱( دنبــال اســتعاء و ســلطه جویی 
و برتری جویــی بــر مــردم نباشــیم. ایــن کار، ســخت اســت؛ 
کــه  اســت  آفتــی  ســلطه جویی،  اســت.  الزم  و  ممکــن  امــا 
را  بســیاری  و  کــرده  تهدیــد  همیشــه  را  عالــم  قدرتمــداران 
ــود:  ــام فرم ــن علیه الّصاةوالّس ــت. امیرالمؤمنی ــده اس لغزان
ایــن آیــه اصــًا بــرای قدرتمنــدان، والت و مســؤوالن اســت؛)۲( 
ــا  ــا هرج ــی و ت ــای میان ــا مدیرّیته ــه ت ــاال گرفت ــطح ب ــای س از رؤس
کــه حــوزه ی قدرتــی وجــود دارد. آفــت کار مــا ایــن اســت کــه از 
حــوزه ی اقتــدار بــرای ســلطه جویی، زورگویــی و افزون طلبــی 

اســتفاده کنیــم؛ ایــن خطــر بزرگــی اســت.      ۸۲/5/۱5  
۱( سوره قصص، آیه 8۳

۲( مجمع البیان، ج  ۷، ص ۴۲۰

کربا... بر سر قبر حسین  بن علی�پیمان برادری و 
وفاداری بستند.«     ۱۳5۲/۱۲/۲4

    کنگره جهانی شیعیان
اربعین از آغاز برای یک ظرفیت جهانی پایه ریزی شد. 
عمده ی اقدامات و حرکتهای شـــیعیان حول محور 
معصومین � بوده اســـت ، اما »یک عیبی کار آنها 
داشـــت و آن اینکه همدیگر را کمتـــر میدیدند... یک 
کنگره ی جهانی الزم بود برای شـــیعیان ائّمه� در 
آن روزگار؛ این کنگره ی جهانی را معّین کردند، وقتش 
را هـــم معّین کردند؛ گفتنـــد در این موعِد معّین، هر 
کس میتواند در آن کنگره شرکت کند؛ آن موعد »روز 

اربعین« است و جای شرکت »سرزمین کربا«.« 
    ۱۳5۲/۱۲/۲4 پایـــه گذاری این کنگره نیز، در اربعین 
اول بـــود. آنجا که »وقتی کاروان اســـرا، یعنی جناب 
زینب �و بقیه در اربعین وارد کربا شـــدند، در آنجا 
فقـــط جابـــر بن عبـــد اهلل انصاری و عطیـــه ی عوفی 
نبودنـــد، »رجـــال من بنی هاشـــم«؛ عـــده ای از بنی 
هاشـــم، عده ای از یاران بر گرد تربت سّیدالّشـــهداء 
جمع شده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند.«  
   ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ »شـــاید ایـــن سیاســـِت والئی هم که 
زینـــب کبری اصرار کرد که برویم به کربا- در مراجعت 
از شـــام- به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک 
امـــا پرمعنا، در آنجـــا حاصل شـــود.«     ۱۳۸۷/۱۱/۲۸  
لـــذا »اربعین یعنی میعاد شـــیعیان در یک کنگره ی 
بین المللـــی و جهانی، در یک ســـرزمینی که خود آن 

سرزمین خاطره انگیز است.«     ۱۳5۲/۱۲/۲4
    اربعیِن امروز، حادثه بی نظیر

در ســـالهای اخیر نیز »اربعین جهانی شد و جهانی تر 
هم خواهد شـــد... این همان پیام عاشورا است که 
از حلقـــوم اباعبـــداهلل و حلقوم زینـــب کبری �در 
نهایت غربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم 
را فـــرا گرفته اســـت و فرا میگیـــرد.«     ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  
»ایـــن یـــک آیت عظمایی اســـت که خـــدای متعال 
دارد نشـــان میدهد.در روزگاری که دشمنان اسام 
و دشـــمنان اّمت اســـامی با انواع و اقسام ابزارها 
و وســـایل، با پول، با سیاســـت، با ســـاح علیه اّمت 
اســـامی دارند کار میکنند، خداوند متعال ناگهان 
حادثـــه ی راه پیمایـــِی اربعیـــن را این  جـــور عظمت 
میدهد، این  جور جلـــوه میدهد.«     ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ 
»ایـــن نشـــان دهنده ی اوج گرفتـــن همیـــن تفّکر 
مبارزه ی در راه خدا و در راه اسام و آمادگی عمومی 

و همگانی در این راه است.«
     ۱۳۹۶/۰۸/۲۲البته درســـت اســـت که »همیشـــه 
اربعیـــن پیاده روی بـــود؛ اّما این حرکت عظیم که یک 
نماد بسیار زیبا و پرشکوهی از حضور پیروان اهل بیت 
و عاقمندان به اهل بیت هســـت؛ این نبود، ما این را 
نداشتیم.«      ۱۳۹۶/۰۸/۱5لذا »ما نه  فقط در دوران 
خودمان در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک 

چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی را.«
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷     

    تمدن سازی اسالمی بر محور اربعین
پدیـــده اربعیـــن امـــروز »یکـــی از حـــوادث بســـیار 
برجسته ای اســـت که خدای متعال مّنت گذاشته بر 

ما و این حادثه را برای ما خلق کرده است.« 
 ۱۳۹۶/۰۸/۱5    

ایـــن حادثه از ابعاد مختلفی اهمیـــت دارد.  ُبعد اول 
اینکـــه »به لطف و فضل الهـــی در هنگامی که دنیای 
اســـام نهایت نیاز را به این چنین حماسه ای دارد، به 

وجود آمده اســـت.     ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ اربعین در حقیقت 
»آیت عظمای الهی اســـت، این نشانه ی اراده ی الهی 
بر نصرت اّمت اســـامی اســـت، این نشـــان میدهد 
کـــه اراده ی خـــدای متعـــال  بر نصرت اّمت اســـامی 
ـــق گرفته اســـت.«      ۱۳۹۸/۰۶/۲۷»غربی ها هم 

ّ
تعل

مجبورند تماشا کنند و نتوانند تحلیل کنند، نتوانند 
بفهمنـــد و ضربه ی این حرکت را هم خواهند خورد.«  

۱۳۹۷/۰۸/۱۲   
ُبعـــد دوم اینکه این حادثه به ما نشـــان میدهد »اگر 
ظرفّیتهای کشـــورهای اسامی... به هم برسند، این 
دســـتها در هم گـــره بخورند، آن وقت اّمت اســـامی 
نشـــان خواهـــد داد که عّزت الهی یعنـــی چه؛ تمّدن 
م نشـــان خواهند 

َ
عظیم اســـامی را بـــه جوامع عال

داد؛ باید هدف ما این باشـــد و این راه پیمایی اربعین 
میتواند یک وســـیله ی گویایی برای تحّقق این هدف 

باشد.«     ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ 
ُبعـــد ســـوم اینکـــه، امـــروزه »در دنیـــای پیچیده ی 
ُپرتبلیغات و ُپرهیاهویی که بر بشـــرّیت حاکم است، 
ایـــن حرکـــت اربعین، یک فریاد رســـا و یک رســـانه ی 
بی همتا است.«      ۱۳۹۸/۰۷/۲۱زیرا »امروز با صدها 
وســـیله علیه اســـام و علیه معارف اســـامی تبلیغ 
میشـــود؛ در مقابل این حرکت خصمانه ی جبهه ی 
کفـــر و اســـتکبار، حرکت معرفت حســـینی میتواند 
یک تنه سینه ســـپر کند، ِبایستد و حقیقت اسام را، 
حقیقت قرآن را به دنیا معّرفی کند.«     ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ 
و »ایـــن خصوصیت اربعین اســـت. یعنی در اربعین 
افشـــاگری هم هســـت، عمـــل هم هســـت، تحقق 

هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد.«
 ۱۳۸۷/۱۱/۲۸     

لذاســـت که »راه پیمایی اربعین قّوت اســـام است، 
قّوت حقیقت است، قّوت جبهه ی مقاومت اسامی 

است.«     ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
    مسئولیت ما در برابر موهبت بزرگ الهی

»مـــا امروز احتیـــاج داریم که حســـین بن علی را به 
دنیـــا بشناســـانیم؛ دنیای دچـــار ظلم و فســـاد و 
دنائت و لئامت، محتاج معرفت آزادگی حســـینی 
و حّریت حسینی است. امروز مردم دنیا، جوانهای 
تهای بی غرض، بـــرای یک چنین حقیقتی 

ّ
دنیـــا، مل

دلهایشـــان میتپد؛ ]اگر[ امام حســـین � به دنیا 
معّرفی بشـــود، اسام معّرفی شـــده است، قرآن 
معّرفی شـــده اســـت. امروز با صدها وسیله علیه 
اســـام و علیـــه معارف اســـامی تبلیغ میشـــود؛ 
در مقابـــل ایـــن حرکت خصمانـــه ی جبهه ی کفر و 
اســـتکبار، حرکت معرفت حسینی میتواند یک تنه 
سینه سپر کند، ِبایستد و حقیقت اسام را، حقیقت 
قرآن را به دنیا معّرفی کند. منطق حســـین بن علی  
�، منطق دفاع از حق اســـت، منطق ایستادگی 
در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. 
این منطِق امام حســـین اســـت؛ امروز دنیا به این 
منطق نیازمند اســـت؛ امروز دنیا شاهد حاکمّیت 
کفر و اســـتکبار و حاکمّیت فساد است، دنیا شاهد 
حاکمّیت ظلم اســـت؛ این پیام امام حســـین، پیام 

نجات دنیا است.«     ۱۳۹۸/۶/۲۷
نکته ی پایانی اینکه در شـــرایط همه گیری کرونا »روز 
اربعین، همه ی مردم بنشینند زیارت اربعین را با حال، 
با توّجه بخوانند و ِشکوه کنند پیش امام حسین�و 
بگویند یا سّیدالّشهداء، ما دلمان میخواست بیاییم، 

نشد، وضع این جوری است تا یک نظری بکنند.«
۱۳۹۹/۰۶/۳۱     

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

حرف زدن با مــردم و مشــکات را و راه حل ها را با 
مردم در میان گذاشــتن هــم یکــی از جلوه های 
مردمی بودن است. مسائلتان را با مردم مطرح 
ی ]هم[ 

ّ
کنید. یک وقت مشکلی وجود دارد، راه حل

وجــود دارد. با مــردم در میــان بگذاریــد، با مردم 
حرف بزنیــد، از مــردم کمــک بخواهیــد در موارد 
مختلف، هم کمک فکــری، هم کمک عملــی. در 
یک جاهایی یــک خطایی اّتفاق می افتــد از مردم 
عذرخواهی کنید؛ صریحًا ]بگویید[ این اشــتباه 
شــده، از مردم عذرخواهی کنیــد. مردمی بودن 
ایــن جهــات مختلــف را دارد. گــزارش خدمــات 
خودتان را هم به مردم بدهید؛ گزارش صادقانه، 

بدون مبالغه، بدون بزرگ نمایی.       ۱4۰۰/۰۶/۰۶ 

یکی از بزرگ ترین فوائد این جنگ هشت ساله و دفاع هشت ساله، حفظ و تقویت روحیه ی انقاب و حرکت، در نسل 
جوان ما و در جامعه ی ما بود. اگرچنانچه این حرکت جهادی و فداکارانه به وجود نمی آمد، روحیه ی انقابی در آن 
اوایل که هنوز عمق زیادی هم پیدا نکرده بود، در معرض تطاول قرار می گرفت. بله، امام بزرگوار حضور داشـــت 
و شخصّیت ایشان یک شـــخصّیتی بود که خیلی از چیزها را تضمین میکرد؛ لکن خطرات، خطرات سنگینی بود؛ 

روحیه ی انقابی قطعًا در معرض تهدید قرار میگرفت. انقاب با حضور در صحنه ی دفاع مقّدس، ماندگار شد. 
        ۱۳۹۶/۰۳/۰۳  |  هفته دفاع مقدس گرامی باد

 از خدمات خود
 گزارش صادقانه به مردم بدهید 

انقالب با حضور در صحنه دفاع مقدس ماندگار شد 

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال: برگزاری مراسم دعای توسل و عاشورا 
در ســـاعت اداری در دســـتگاههای اجرائـــی به 
صورت هفتگی یـــا دهۀ محرم و ایـــام فاطمیه 

چه حکمی دارد؟
جـــواب:  اگر موجـــب تضییع حقـــوق مراجعه 
کنندگان نشـــود، اشـــکال ندارد و اگـــر در این 

زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.

 حکم شرعی برگزاری
 مراسم در ساعات اداری

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

ایـــن روضه و این گریه آدم ســـاز اســـت؛ انســـان 
درست می  کند. این مجالس روضه، این مجالس 
عزای سیدالشهداء این آن تبلیغات بر ضد ظلم، 
این تبلیغ بر ضد طاغوت است. بیان ظلمی که به 
مظلوم شده تا آخر باید باشد. اساسی که همه 
چیز را تا حاال نگه داشـــته، سیدالشـــهداء است. 
ن ُحَســـیٍن« یعنی  پیغمبر هم فرمـــود که »أَنا ِمْ
دیانـــت را او نگه می دارد، و این فـــداکاری دیانت 
اســـام را نگه داشـــته اســـت، و ما بایـــد نگهش 
داریم. روضه خوانی اســـت که عواطـــف مردم را 
تهییج می کند که برای همـــه چیز حاضرند. همه 
آرزوی شـــهادت می کردند؛ همان شـــهادتی که 
سیدش سیدالشـــهداء بود. اینهاســـت که نگه 

داشته است.    ۱۳5۸/۰۷/۰4  

از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشـــی در داخل کشور 
حمایـــت کنید. من شـــنیدم کـــه امســـال از لباس 
ورزشـــی ای که محصول تولیدی کشـــورمان بود، 
چندین کشور اســـتفاده کردند؛ این نشـــان ایرانی 
در دنیا درخشید؛ خب در واقع توانستند با این کار، 
انحصار کلیشه اِی بعضی از نشـــانهای بین المللی 
را بشـــکنند؛ این خیلی باارزش است؛ این را حمایت 
بکنید؛ هم از این تولیدی حمایت بشود، هم بقّیه ی 
ابزارهای ورزشی در داخل تولید بشود و همان طور 
که اینجا در مورد لباس توانســـتید ایـــن برتری را به 
دست بیاورید، در مورد بقّیه ی ابزارهای ورزشی هم 

ق[ خواهید بود.      ۱4۰۰/۰۶/۲۷
ّ

احتماًال ]موف

ما در کشورمان شاهد هستیم که بعضی از فعاالن زن 
و بعضی از مردها تاش میکنند برای هماهنگ شدن با 
کنوانسیون های جهانِی مرتبط با زن، با احکام اسامی 
َور بروند و بازی کنند و کم و زیاد کنند؛ این غلط است. من 
نمیخواهم بگویم همه ی آنچه کــــه در فقه ما در مورد 
احکام مربوط به زنان مطرح شده است، حتمًا سخن 
آخر است؛ نه، ممکن است با یک تحقیقی که به وسیله ی 
فقیه ماهر و مســــلطی انجام بگیرد، فان حکم فقهی 
دچار تغییر شود؛ این اشکالی ندارد؛ این ممکن است و 
اتفاق هم افتاده. نه اینکه کسی بر طبق میل خودش، 
برای انطباق با فان معاهده ی جهانی، فان کنوانسیون 
جهانی بیاید از گوشه ی احکام اسامی بساید و بُبّرد؛ این 

کامًا غلط است؛ اصًا قابل دفاع نیست.       ۱۳۸۶/۰4/۱۳

روضه سیدالشهدا 
تبلیغات علیه ظلم 

و طاغوت است

لباس ورزشی تولید کشور
 انحصار کلیشه ای نشان های 

بین المللی را شکست

 در قوانین مربوط به زنان
 مالک احکام اسالمی است 
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Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
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در جریان مراســـم افتتاح نمایشـــگاه در لباس ســـربازی با حضور رئیس جمهور، یکی از سررســـیدهای مربوط 
به »یادداشـــت  های روزانه ی آیت اهلل خامنه ای« در معرض دیـــد بازدیدکنندگان قرار گرفـــت و صفحاتی از این 

سررسید توسط حجت االسام والمسلمین رئیسی مطالعه شد.
این یادداشت ها روایت دســـت اول از حوادث دور و نزدیک تاریخ انقاب اسامی از جمله دوران دفاع مقدس 
و گزارش هایی از عالی ترین جلسات و ســـطوح تصمیم گیری اســـت که پیش از این در بیانات رهبر انقاب مورد 
اشاره قرار گرفته و مواردی از آن منتشر شده بود. »یادداشـــت های روزانه« بخشی از اسناد متعلق به حضرت 
آیت اهلل  خامنه ای است که به عنوان اسناد تاریخ انقاب اســـامی و نظام جمهوری اسامی توسط دفتر حفظ 

و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

سررسید یادداشت ها و گزارش های روزانه آیت اهلل خامنه ای

عکس نوشت  

برای اولین بار و در نمایشگاه »در لباس سربازی« رونمایی شد


