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در میدان های مختلف زندگی از استغفار کمک بگیریم

حرف هایش را از روی متن می خواند، شمرده  گـزارش
و آرام و متین. البه الی حرف هایش ذکر خیری هفتـــــه

هم از آیت اهلل سیســـتانی می کند... . او علی 
خـــدام  نماینـــده  عبـــود،  عبدالحســـین 
اهل بیت؟ع؟ و موکـــب داران بغداد و کاظمین اســـت. 
حرف های عبدالحســـین عبود هم مثل قبلی ها، زالل و 
دلنشین اســـت: »خطاب به ملت ایران می گویم که ای 
مردم ایران! ما مشـــتاقیم به شما چنان که یعقوب به 

یوســـف!« جمله شـــاهکاری که زاللـــی و صداقت از آن 
می باریـــد و اوج ســـخاوت و کرامت اعـــراب را به رخ هر 
مخاطب منصفی می کشید. موضوعی که البته از نگاه 
تیزبینانه رهبر معظم انقالب هـــم پنهان نماند: »رفتار 
کریمانه شما با زائران حسینی، نظیر و نمونه ای ندارد. 
شـــما با رفتارتـــان، کرامت اســـالمی و عربی را نشـــان 

دادید!«... 
ســـطرهای بـــاال بخش هایـــی از عباراتـــی اســـت که در 

حاشیه دیدار سال 1398 جمعی از موکب داران عراقی 
با رهبر معظم انقالب منتشـــر شـــده اســـت. میزبانان 
رویداد بزرگ اربعین، در حســـینیه امام خمینی مهمان 
حضرت آیت اهلل خامنه ای شـــده بودند؛ آنهایی که قرار 
بود چندی بعد، میلیون ها نفر از زائران و دوســـتداران 
سیدالشهدا؟ع؟ را میزبانی کنند. نه تنها آنچه در آن روز 
و در آن دیدار در قاب تصویر عکاسان و تصویربرداران 

ادامه در صفحه 3نشست، بلکه خود دیدار و فضای 
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امام حسین ؟ع؟عظیم ترین 
مبارز و مجاهد تاریخ اسالم است
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در مورد شــهدا میدانیم که اینها خرســندند، خوشحالند، مســرورند.. این گوشــی که بتواند ندای ملکوتی شهدا را بشــنود، این گوش را 
یِهم َوال ُهم 

َ
 َعل

ٌ
 َخــوف

ّ
ال

َ
باید در خودمان به وجود بیاوریم. آنها دارند به ما بشــارت میدهند، مژده میدهند، خــوف و حزن را نفی میکنند: ا

ت چقدر مهم اســت که در حرکت خود، در پیشــرفت خــود حقیقتًا دارای خوف نباشــد، دارای حزن نباشــد، با امید 
ّ
یحَزنون... برای یک مل

حرکت کند؛ این پیام شهدا است به ما؛ که باید این پیام را شنید.     1393/11/۲۷  

مزار: روستای ابراهیمی عرب خانه نهبندان

پیام شهیدان، حرکت با امید برای پیشرفت است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید اهلل یار جابری

شهید هفته  

محل شهادت: منطقه حاج عمران، عملیات کربالی دو  تاریخ شهادت:  1365/6/10

انقالب اسالمی چگونه در برابر انواع توطئه های دشمنان تاب آوری دارد؟
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یادداشت هفته

      پدیده ای که در دنیا ســابقه ندارد
انقالب اســالمی مردم ایران یک انقالب منحصربه فرد 
بــود؛ چرا کــه بدون اتکا به شــرق و غــرب و قدرت های 
مــادی و مکاتــب کمونیســتی و لیبرالیســتی به پیروزی 
رســید. اســتقالل فکــری، فرهنگــی و سیاســی ایــن 
انقــالب برخاســته از دیــن و مبانــی اســالمی، موجب 
دشــمنی هم زمــان هــر دو اردوگاه شــرق و غــرب، بــا 
آن شــد. دشــمنانی که همه نــوع اقدامــی را علیه این 
انقــالب روا داشــتند، از تــرور، جنــگ نظامــی و امنیتی 
و فتنه گری هــای سیاســی گرفتــه تــا تهاجــم فرهنگی، 
جنــگ نرم و جنگ اقتصادی و تحریم و اقدامات بســیار 
دیگــری کــه علیــه ملت ایــران انجــام دادنــد. در طول 
حیات جمهوری اســالمی »قدرت امنیتی و جاسوسی 
و تبلیغاتــی ایــن سرویســهای گوناگــون امنیتــی و 
تبلیغاتــی دنیــا... قــدرِت اثرگذاری هنــری ... و چینش 
بســیار دقیــق حروف تبلیغــات در دنیای غــرب... همه 
ایــن نیروی عظیم، بــه اضافه ثروت بی پایان، به اضافه 
دســتگاه های عظیم سیاســی و تبلیغاتــی، افتادند به 
جان جمهوری اســالمی«         1388/8/6 تا آن را به زانو 

درآورند؛ اما جمهوری اســالمی مقاومت نمود.
بــرای حفــظ و حراســت از نظــام جمهــوری اســالمی 
ایــران و تــاب آوری در برابــر دسیســه های دشــمن، 
بایــد نقشــه های دشــمن را شــناخت، »بایــد بدانیــم 
در  نقشــه اش  بکنــد،  میخواهــد  چــه کار  دشــمن 
مقابــل مــا چیســت و بــر اســاس ایــن، نقشــه های 
خودمــان را برای مصونّیت بخشــی و امنّیت بخشــی و 
حفاظــت و حراســت در مقابل دشــمن آمــاده کنیم.« 
  1395/3/۲5   از ایــن موضــوع نبایــد غفلــت کــرد که 
امروز مناســبات نظام اســتکباری به هم خورده است؛ 
زیرا »جمهوری اســالمی نه فقط ایران را از دســت اینها 
خــارج کــرد بلکــه با روحیــه مقاومتــی که نشــان داد و 
دلیــری ای که نشــان داد موجب تشــویق کشــورهای 
دیگــر هــم شــد.«     1395/1/1 درواقــع »جمهــوری 
اســالمی یک پدیده ای اســت که در دنیا سابقه ندارد؛ 
ت نــگاه می کنند. 

ّ
ایــن را قدرتهــای جهانی دارنــد بادق

اینکــه شــما احتمــااًل خواندیــد یا شــنفتید کــه مثاًل در 
چند ســال قبل از این، در فالن کشــوِر دشــمن ما، یک 
موّسســه تحقیقاتی مخصوص تحقیق بر روی اســالم 
و اســالم سیاســی تشکیل شــد، این برای همین است 

که ببینند این پدیده چیســت.«         1395/3/۲5 

      تاب آوری نظام اسالمی مهم تر از پدید آمدن آن است
مهم ترین دســتاورد نظام اســالمی همیــن ماندگاری 
نظــام و تاب آوری آن در مقابل دشــمنِی بی ســابقه ی 
همــه ابرقدرت ها اســت. »مهم تر از پدیــد آمدن نظام 
اســالمی تاب آوری نظام اسالمی است.«    1401/6/1۲ 
امــا راز ایــن مانــدگاری چیســت؟ از مهم تریــن عناصــر 
اســتمرار نظام جمهوری اســالمی ایران، عنصر ایمان 
اســت. »یکــی از زمینه هــای اقتــدار مــا و زمینه هــای 

توانمنــدی مــا، ایمــان اســالمی ما اســت؛ ایــن یکی از 
آمــاج دشــمنی های آنهــا اســت«     1395/3/۲5   کــه 
نباید در این مســئله بی توجهی صورت گیرد. »اســالم 
و عمــل بــه قــرآن و پایبندی به این دو، رمــز بقای نظام 

اســالمی و اقتدار آن است.«          13۷3/6/4

      راز شکســت ناپذیری متکی بودن به مردم است
از دیگــر دالیلــی کــه منجــر بــه مانــدگاری جمهــوری 
ت 

ّ
اســالمی شــده اســت، اتحاد ملت ایران اســت »عل

ایــن کــه ما توانســته ایم تــا به حــال محکم بایســتیم، 
همیــن اّتحــاد و اتفــاق شــما ملت اســت. هر چــه این 
اّتحاد و اتفاق بیشــتر و محکم تر باشد، ما نیز در مقابل 
دشــمنان شــما می توانیــم محکم تــر بایســتیم.«     
13۷5/1/4  ملــت ایران، با اتحاد خود توانســته اســت 
در مقابــل مکــر مســتکبران بایســتد. »وقتــی صــدای 
واحــدی از حنجــره ده ها میلیون انســان بــا قدرت ادا 
میشــود، این ســخن قابل محو شــدن نیست؛ امواج 
این ســخن در دنیا باقی میماند و ماندگار میشود.«     
1388/11/30 بنابراین »سِرّ شکست ناپذیری این نظام 

این اســت که به مردم مّتکی است.«     13۷4/11/14 
»بســیج مردمــی« یکــی دیگــر از عواملی اســت که به 
انقالب اســالمی اقتــدار بخشــیده، درواقع »بســیج، 
یعنــی نیــروی کارآمــِد کشــور برای همــه میدانهــا.«      
13۷۷/9/۲   و بــه همیــن دلیل »بســیج رمــز پایداری و 
مانــدگاری و عزت  ملی اســت.«      1388/9/4بنابراین 
»تــا بســیج در این کشــور هســت، تا ایــن روحیه صدق 
و صفــا و خدمــت بی مــزد و منــت در میــان مــردم مــا 
بخصــوص جوانان ما وجود دارد، دشــمن هیچگونه 
لطمــه ای بــه این انقالب و به این نظام و به این کشــور 
شــکل گیری   1388/9/4 کنــد.«      وارد  نمیتوانــد 
چنیــن روحیه ای در جامعه، به این منجر شــده اســت 
کــه جمهوری اســالمی در طــول حیاتــش »بتدریج به 
مجموعه مصونیــت دار، ضد ضربه، ضد بمب تبدیل«   

   1388/8/6شود. 

      دشــمن با هر عامل اقتدار انقــالب مخالفت میکند
باید توجه داشــت که امروز در نقشــه ی سیاســی دنیا 
»نظام جمهوری اسالمی یک واقعّیتی است که وجود 
دارد روی زمین؛ وعده نیست که »حاال خواهیم کرد«؛ 
نه، این نظامی است که به وجود آمده.«     1401/6/1۲ 
و در عرصــه ی بین المللــی، جمهوری اســالمی »به یک 
قدرت اثرگذار در ســطح منطقه و در مواردی در سطح 
جهــان تبدیل شــده اســت؛ ایــن یــک واقعیتی اســت 
کــه وجــود دارد.«          1395/1/1 لــذا بــرای اســتمرار 
مصونیــت نظــام جمهــوری اســالمی از کیــد مــکاران 
جهانی، توانمندی های گوناگون کشــور باید افزایش 
یابنــد. نــگاه مســئوالن بــه ظرفیت هــای درونــی باید 
متمرکــز باشــد، »ظرفیتهــای فــراوان و ســرمایه های 
فراوانــی... وجــود دارد؛ هــم ســرمایه های طبیعــی 

داریم، هم ســرمایه های انسانی داریم، هم فرصتهای 
بین المللــی داریــم.«          1395/1/1 جمهوری اســالمی 
به دلیل وجود این سرمایه ها، ظرفیت فوق العاده ای 
برای پیشــرفت و رســیدن به اقتــدار دارد، زیرا »قدرت 
ت اگر 

ّ
ــت حیاتی اســت؛ یعنی یــک مل

ّ
ــی بــرای یک مل

ّ
مل

چنانچــه بخواهــد مســتقل باشــد، ســرافراز باشــد، 
از منابــع حیاتــی خــودش بــه میل خودش و به ســود 
خــودش اســتفاده کنــد، رأی خــودش را در مســائل 
اساســی خــودش بــه کار ببنــدد... نگــران طمع ورزی 

بیگانگان نباشــد... باید قوی باشــد.«         1400/1۲/19
عموم حمالت دنیای اســتکبار متوجه توانمندی های 
مختلــف ملت ایــران، ازجمله توانمندی هــای ایمانی، 
علمــی، اقتصــادی، سیاســی و ملــی، امنیتــی و قدرت 
دفاعــی اســت، »ایــن توانمندی هــا آمــاج حمــالت 
دشــمن اســت.«      1395/3/۲5  تهاجــم اســتکبار به 
عوامل پیشــرفت علمی انقالب اســالمی برای همگان 
روشــن شــد، »حّتی گفته اند و تصریح کرده اند که این 
شــهادتهایی هم که انجام گرفت -شــهدای هسته ای 
و مانند اینها- برای این بود که پیشــرفت علمی کشــور 
ایــران عقــب بیفتــد.«      1399/05/10 در عرصه هــای 
دیگــر ماننــد حضــور منطقــه ای و قــدرت دفاعــی، 
توطئه ی دشمن مشــهود است، »با توسعه ی اقتدار 
تهــا در منطقه و فراتر از 

ّ
جمهــوری اســالمی در میان مل

منطقــه مخالفــت میکننــد، چون عامل اقتدار اســت، 
چــون عمــق راهبردی کشــور اســت؛ با قــدرت دفاعی 
کشــور و قــدرت نظامــی کشــور مخالفــت میکننــد؛ با 
ی باشــد، 

ّ
هرآنچه وســیله ی قــدرت و عنصــر اقتدار مل

دشــمنان ما مخالفت میکنند.«      1396/08/03

      دشــمن از تاب  آوری جمهوری اسالمی عصبانی است
بنابرایــن تــاب آوری نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و 
مقاومتش در برابر انواع تهدیدهای نظامی، اقتصادی 
و رســانه ای، موجــب عصبانیت دشــمن شــده اســت، 
»نظام اسالمی تاب آورد در مقابل این دشمنی ها، این 
حمــالت، این ضربه های گوناگون؛ تاب آوری! توانســت 
تحّمل کند، توانست ایســتادگی کند، توانست بماند و 

توانســت قوی بشود.«      1401/06/1۲
و بــه همیــن جهــت »مانــدگاری ]انقــالب[ را بایســتی 
به عنوان یک هدف در نظر داشــت و در این فکر بود که 
چگونــه تأمین خواهد شــد. نــگاه کنیــد ببینید عناصر 
ماندگاری انقالب چیســت، آن عناصر را همه ی ما باید 

تأمیــن کنیم.«      1394/10/19
این ماندگاری و تاب آوری، برخالف میل سیاستمداران 
و اتاق های فکر کشــورهای غربی اتفاق افتاده اســت، 
انقالب اســالمی نسبت به ســی ، چهل سال قبل تغییر 
کــرده، »امــروز بحمداهلل آن نهــاِل تازه روییــده به یک 
درخــت کهنــی تبدیــل شــده و ایــن یــک الگو اســت.«   
    1401/06/1۲و »دشــمنان همــه در حســرت زوال 

جمهوری اســالمی خواهند ُمرد.«     138۷/۲/16

انقالب اسالمی چگونه در برابر انواع توطئه های دشمنان تاب آوری دارد؟

ی انقالب رمز ماندگار
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یکی از کارهایی که دشمنان ملت ایران از اّوِل انقالب تاکنون به طور 
جّدی دنبال آن بوده اند، همین دل چرکین کردن گروههای جامعه 
نســـبت به یکدیگر اســـت؛ چه گروههای سیاســـی، چـــه گروههای 
مذهبی و دینی و چه قشـــرهای مختلف. در طول زمان، اســـتعمار و 
بخصوص استعمار انگلیس - آن زمان که بر تمام مناطق خاورمیانه 
ط بود - این سیاست را دنبال 

ّ
و کشـــور ما و کشـــورهای دیگر مســـل

میکرد؛ بعد هم دیگران یاد گرفتند. امریکاییها هم امروز همین کار را 
میکنند؛ دشمنان ملت ایران هم نسبت به کشور ما همین کار را در 
برنامه خود دارند: دلها را نسبت به هم چرکین و قشرها را از یکدیگر 
روگـــردان کنند... امروز بار دیگر میخواهند این شـــکافها را به وجود 
آورنـــد؛ همچنان که شـــکافهای مذهبی را زیـــاد میکنند و گروههای 
مذهبی را وادار به تظاهر به دشمنی با یکدیگر مینمایند، برای این که 
شکاف ایجاد شود. شکافهایی که بین بدنه یکپارچه مردم به وجود 
می آید، راه را برای دشمن باز میکند و دشمن با این اختالفها میتواند 
در داخل یک جامعه و یک کشور نفوذ کند و سیاستهای خود را دنبال 

نماید. همه باید خیلی مراقب باشند.      1381/9/1 

ایجاد شکاف در جامعه
 سیاست استعماری انگلیسی است

خطبه های انقالب  

در میدان های مختلف زندگی
 از استغفار کمک بگیریم

به رسم آیه ها  

رعایـــت قوانین و رعایـــت برادری و مـــرّوت و زیاده خواهی نکردن و 
تجـــاوز بـــه حقوق دیگران نکـــردن و رعایت وقت را کردن - چه وقت 
خود، چه وقت دیگران - رعایت مقّررات در عبور و مرور و رفت و آمد 
و مسائل مالی و تجاری و امثال اینها، همه مصادیق نظم است. یک 
مصداق مهمِّ  نظم هم این است که میان کارکرد ما در جامعه و افکار 
و عقاید و شـــعارهای ما هماهنگی برقرار باشـــد. از بی نظمی های 
بســـیار خطرناک یکی همین اســـت که در جامعه ای مبانی فکری و 
عقیدتـــی و باورهایـــی که جامعه به آن ایمان و اعتقاد دارد، یک چیز 
باشد؛ اما رفتارهایی که براساس همین قواعد و باورها باید شکل 
بگیـــرد و هنجار عمومی اجتماعی را تشـــکیل دهد، بـــا آن باورها و 
فکرها و مبانی منطبق نباشد. این نوعی دورنگی و دورویی و نفاق 

عمومی را به وجود میآورد و بسیار خطرناک است.      1381/9/1  

 اگر انسان به معنای واقعی کلمه از خدای متعال به خاطر خطاها 
و کوتاهی هـــا و ماننـــد اینها طلب مغفرت کنـــد و معذرت خواهی 
کنـــد، خـــدای متعال جواب میدهد دیگر؛ ایـــن، صریح آیه ی قرآن 
اســـت. آن وقت پاسخ خدای متعال به اینهایی که استغفار کردند 
آَتاُهُم 

َ
و بـــه خـــدای متعال گفتند کـــه ما را نصرت بده، این بـــود: ف

ـــواِب اآلِخَرة؛)1(قبل از آخـــرت، در دنیا 
َ
نیـــا َوُحســـَن ث

ُ
ـــواَب الّد

َ
اهلُل ث

پاســـخ اینها را داد، به خاطر استغفاری که کرده بودند. پس درس 
شـــد مدد گرفتن از اســـتغفار برای پیروزی در میدانهای گوناگون؛ 
یعنی نگاهمان به اســـتغفار این نباشد که مثاًل فقط برای گناهان 
شخصی و برای شستشوی دل خودمان استغفار کافی است؛ نه، 
ـــی، در میدانهای بزرگ اجتماعی کارکرد 

ّ
اســـتغفار در میدانهای مل

 دارد، تأثیـــر دارد و مـــا را به توفیقات بزرگ میرســـاند.      1401/1/۲3       
1- سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۴۸

هماهنگی مبانی فکری با هنجارهای اجتماعی 
از مصادیق نظم است 

درس اخالق  

حاکم بـــر آن هم، در حکم نـــوک کوه یخی بود 
از ظرفیـــت عظیمی کـــه بین دو ملـــت ایران و 
عـــراق وجـــود دارد و هنـــوز هم خیلـــی مانده 
اســـت تا قدرت و گســـتردگی و وسعت خود را 
به رخ کسانی بکشد که هنوز در بند دعواهای 
عجم  و  عـــرب  نوزدهمی  ناسیونالیســـتی قرن 

مانده اند.
از ســـال های دفـــاع مقدس که مـــردم ایران 
از عزت و هویت  را برای دفـــاع  فرزندان خود 
انقالب اســـالمی راهـــی قربانـــگاه می کردند، 
مجاهـــدان مخلص عراقـــی در لشـــکر بدر و 
پاکستانی  و  افغانستانی  بی ادعای  رزمندگان 
در لشـــکرهای امام رضا ؟ع؟ و نصـــر در دیگر 
یگان ها، دوشـــادوش برادران ایرانی خود در 
مقابل دشـــمن بعثـــی و هم پیمانان شـــرقی 
همـــان  روزگار  از  می ایســـتادند.  او  غربـــی  و 
خیلی خـــوب عطر دل انگیز بـــرادری و وحدت 
در مقابل دشمن مســـتکبر، غدار و خون ریز 
از خاک ریزها و ســـنگرهای جنـــوب و غرب به 
ایـــن عطـــر دل انگیز که  مشـــام می رســـید و 
»حاج قاســـم«ها، »ابومهدی«ها و »نســـیم 
افغانی«هـــا نمونه های روح نواز آن بوده اند، 
در یک دهه گذشته و در جریان دفاع از حرم 
اهل بیت ؟مهع؟ و حریم مقدســـات اسالمی در 
کشـــورهای منطقه، بیشـــتر استشمام شده 
اســـت. مدافعان حرم از ایران، افغانســـتان، 
لبنان و پاکســـتان همراه با رزمندگان مجاهد 
عراقی روبروی دشـــمن تکفیری که به کمتر از 
صـــد کیلومتری کربال در جرف الصخر رســـیده 
با جـــان خودشـــان حرم  ایســـتادند و  بـــود، 
مطهـــر حضـــرت اباعبـــداهلل الحســـین ؟ع؟ را 
حفـــظ کردند تا پرچم مقدســـات اســـالمی بر 

بماند. افراشته 
این ســـال ها راهپیمایـــی اربعین حســـینی، به 
رغـــم همه تالش هـــای رذالت بار دشـــمن برای 
شـــعله ور کردن آتش دشمنی برادر با برادر، به 
ادامه مســـیر دفاع از حریم مقدسات اسالمی 
تبدیل شده و روز به روز این حرکت، عمیق تر و 
معنادارتر می شود و عظمت محبت اباعبداهلل 

الحسین ؟ع؟ در جهان را فراگیرتر می کند.
خیل محبان امام حســـین ؟ع؟ »از َده ها کشور 
در راه پیمایی اربعین شرکت میکنند و میهمان 
مـــردم عـــراق میشـــوند، ســـعی کنیـــم در این 
راه پیمایی پیوندهای مســـتحکم بیـــن برادران 
مســـلمان را بیشـــتر کنیم؛ پیوند بین عراقی و 
غیر عراقی، پیوند بین شـــیعه و ســـّنی، پیوند 
بین عـــرب و فارس و ُترک و ُکـــرد؛ این پیوندها 
مایه ی سعادت است، این پیوندها آیت رحمت 
پروردگار است. دشمن سعی در تفرقه دارد ... 
ت هستیم مّتصل به 

ّ
ما -ایران و عراق- دو مل

یکدیگـــر؛ تن های ما، دلهای مـــا، جانهای ما به 
یکدیگر مّتصل است؛ آنچه این اّتصال را ایجاد 
کرده اســـت، ایمان ِبـــاهلل و محّبت به اهل بیت 
؟مهع؟ است، محّبت به حسین بن علی ؟ع؟ است؛ 
روزبه روز هم این زیاد خواهد شـــد ان شاءاهلل. 
دشمنان توطئه میکنند اّما توطئه ی دشمنان 

اثری نخواهد کرد...«    1398/6/۲۷

اربعین در دنیای ظلم و اســـتکبار امـــروز، پیام 
و منطق حســـین بن علی ؟ع؟ که دفـــاع از حق 
و ایســـتادگی در برابر ظلم و گمراهی اســـت را 
در گـــوش جهانیـــان فریـــاد می زنـــد. پدیده ای 
فوق العـــاده عظیـــم و مهم کـــه بـــا حرکت به 
ســـمت سیدالشـــهداء ؟ع؟ رقـــم می خـــورد و 
» نشـــان دهنده ی اوج گرفتـــن همیـــن تفّکـــر 
مبـــارزه ی در راه خدا و در راه اســـالم و آمادگی 
عمومـــی و همگانـــی در ایـــن راه اســـت.«     

1396/8/۲۲
در چنیـــن بســـتری آنچه مایـــه بـــرادری ملت ها 
می شـــود، حریت و آزادگی در مســـیر مبـــارزه با 
ظلم و استکبار اســـت که تبدیل به هویت واحد 
ملت هـــا شـــده و آنهـــا را ورای مرزهـــای زبانی و 
قومی و مذهبی، به هم پیوند می زند. جلوه های 
فزاینده اربعین حسینی و نمایش قدرت آزادگان 
جهـــان تقویت کننده خـــط فاصل اصلی اســـت 
که توســـط امام راحل� برجســـته شـــد. اینکه 
غ از مذهب و رنـــگ و نژاد و  امت اســـالمی فـــار
قـــوم و زبان و زیـــر خیمه توحید بـــه طاغوت و 
امـــت بین المللی  وابســـتگانش نه بگویند. یک 
واحده که حتی از موحدان سایر ادیان هم عضو 
می پذیرید. تاریخ درگیری با تروریسم استعماری 
یک دهه اخیـــر منطقـــه و کنار هم قـــرار گرفتن 
ملیت هـــا و مذاهـــب و حتی دین هـــای مختلف 
در یک صـــف برای مبـــارزه با دســـت پرورده های 
اســـتعمار ثمره همان وحدت راهبردی است که 
نمونه هایش در پدیده هایی مانند اربعین و حج 

ابراهیمی به اوج خود می رسند. 
اجتماع و وحدتی که در اربعین به سرچشمه 
آنجا هم  از  آزادگـــی تاریـــخ و  اصلی حریـــت و 
بـــه توحید گـــره می خـــورد، عامل  مســـتقیم 
تعییـــن هویتـــی فراتـــر از ملیـــت بـــرای افراد 
الحســـین؟ع؟ یجمعنا!«.  می شـــود که »حّب 
انســـان ها از هر رنـــگ و نژاد و ملیـــت و حتی 
مذهـــب، ذیـــل مفهومی گـــرد یکدیگـــر جمع 
شـــده اند که از نظر شـــدت تعالی، همه خط 
فاصل ها و همـــه عوامل تفارق و تفاوت را به 
حاشیه می راند و همه را یک ملت، یک زبان و 
یک فرهنگ می کنـــد. در این میان این توفیق 
بزرگ نصیب ملت عراق شده است تا شاهراه 
وحـــدت راهبـــردی آزادگان جهـــان بـــر بســـتر 
آنـــان رخ دهد و برادران و  جغرافیا و فرهنگ 
نیکو میزبانانی هســـتند  خواهران عراقی چه 
و به احســـن وجـــه از عهـــده ایـــن میزبانی بر 
تنها  اربعین  بـــرای میزبانان عراقـــی  آمده اند. 
و تنهـــا، زائـــر حســـین؟ع؟ بـــودن کافی ســـت 
بدون پرســـش از هر خط و متر معیار دیگری. 
زائر و عاشـــق امام حســـین؟ع؟ بـــودن کافی 
اســـت تا همه مرزهای دیگر به حاشـــیه روند. 
بعضـــی مفاهیم، مثل اقیانـــوس آدم ها را در 
بر می گیرند و خـــوش به حال آنهایی که از هر 
زبان و رنگ و قومی، در منتها  درجه معرفت، 
خودشـــان را می ســـپارند به این اقیانوس ها 
و حل می شـــوند در ایـــن روح های بـــزرگ که 
ی 

َ
با َعْبـــِداهلِل َو َعل

َ
ْیَک یا ا

َ
ـــالُم َعل لّسَ

َ
فرمود: »ا

ْت ِبِفنائَک... .«
َّ
تی َحل

َّ
ْرواِح ال َ ْ

اال

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     آیـــا هرولـــه کـــردن و گفتن ذکـــر ائمه ؟مهع؟ 
بصورت تند و پشت سر هم )شور( جایز است؟

جـــواب:  اگر به گونه ای باشـــد کـــه موجب وهن 
مذهـــب یـــا مراســـم عـــزاداری معصومین؟مهع؟ 

نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

حکم هروله کردن در عزاداری

احکام  

کالم امام  

تولید ملی  

]نظـــام پهلوی[ مراتع ما را، مراتعی که بســـیار 
مراتـــع عالـــی اســـت، بـــه غیـــر دادنـــد. یکی از 
مراتعـــی کـــه     کارشناســـان گفتند کـــه بهترین 
مراتعـــی اســـت در دنیا از حیـــث تربیت دام... 
آن را بـــه ملکـــۀ انگلســـتان و آن شـــرکتی که او 
شـــریک بوده اســـت واگذار     کرده اند. و جنگلها 
را منـــع کردنـــد از مردم لکـــن دادند به غیر و به 
خارجیهـــا... مملکـــت مـــا را خـــراب     کردند لکن 
قبرســـتانهای مـــا را آباد کردنـــد! جوانهای ما را 
در قبرســـتانها بردند، و مخازن ما را     به خارج به 
غـــارت بردند. حاال هم که فـــرار کردند، با جیب 
پـــر فـــرار کردند. چـــه خودش، چه     کســـانی که 
مربـــوط به خـــودش بود، جیبهـــا را پر کردند و 
به خارج رفتند. و مملکتی که اآلن     دســـت شما 
افتاده اســـت یک مملکتی است که از همه چیز 
وارفته اســـت. حاال باید بســـازید.     یک مملکتی 
است که »اجنبی زده« باید گفت، »جنگزده«، 
»زلزله زده«؛ این باید ســـاخته     بشـــود... همه 
بایـــد دســـت بـــه هم بدهیـــد که     جامعـــۀ ملی 
انســـانی ایران ان شاءاهلل از زیر بار این اختناق 

و ایـــن گرفتاریها بیرون بیاید.     135۷/11/1۷  

عمده ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت 
اقتصاد مســـئله ی تولید اســـت. یعنـــی حقیقتًا 
بهبـــود معیشـــت مردم، مســـئله ی اشـــتغال، 
مســـئله ی قدرت خرید، مســـائل گوناگون دیگر 
اقتصادی، وابســـته ی به تولید داخلی است که 
بایـــد بـــه آن خیلی اهّمّیت داد. واقعًا با هر چیزی 
که تولیـــد را تضعیف میکند باید مقابله کنید. با 
هـــر چیزی که تولید داخلی را بـــه زانو درمی آورد 
و شکســـت میدهد، باید با جّدّیـــت مقابله کرد؛ 
قاطعانه بایستی مبارزه کنید؛ چه در صنعت، چه 

در کشاورزی.      1401/6/8 

نظام پهلوی بهترین 
مراتع ایران را 

به ملکه انگلستان 
واگذار کرده بود

با عوامل تضعیف تولید داخلی
 باید قاطعانه مقابله کرد 
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اربعین رسانه ی ُپرقدرت عاشورا است

مناسبت  

خانواده  ایرانی  

]زن و شوهر[دلشـــان میخواهـــد وقتی وارد 
خانه شـــدند، خانه به آنهـــا آرامش و امنیت و 
احســـاس راحتی و آســـودگی بدهد... همه ی 
انسانها به این امنیت زندگی نیاز دارند. لذا شما 
در قـــرآن که نگاه کنید، میبینید که وقتی بحث 
ازدواج میشود، میگوید: »و جعل منها زوجها 
لیســـکن الیها«؛ تا مایه ی سکونت و سکینه - 
یعنی آرامش - باشد؛ زن و شوهر باید برای هم 
مایه ی آرامش باشـــند. درست گوش کردید! 
این را هم شـــما دخترها، هم شـــما پســـرها در 
گوش داشـــته باشید! این ازدواج یک خانواده 
درســـت میکند، این خانواده باید محیط امن 
و امان و راحتی برای شـــما دو نفر باشـــد و اگر 
انشاءاهلل فرزند داشتید - که خواهید داشت 
- بـــرای آن فرزندان هم شـــما باید این محیط 

امن و امان را فراهم کنید.     1383/3/۲0 

ّب و جوهر حادثه عاشورا این است که در دنیایی که همه جای 
ُ
ل

آن را ظلمت و فســـاد و ســـتم گرفته بود، حســـین بن علی ؟ع؟ 
برای نجات اســـالم قیام کـــرد و در این دنیای بزرگ، هیچ کس به 
او کمک نکرد! حّتی دوســـتان آن بزرگوار، یعنی کســـانی که هر 
یک می توانســـتند جمعیتی را به این میدان و به مبارزه با یزید 
بکشـــانند، هر کدام با عذری، از میدان خارج شـــدند و گریختند! 
... این، در حالی بود که هنگام حرف زدن، همه از دفاع از اســـالم 
می گفتند. اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید، 
دســـتگاه خشنی است؛ رحم نمی کند و تصمیم بر شّدت عمل 
دارد، هرکـــدام از گوشـــه ای فرار کردند و امام حســـین؟ع؟ را در 
صحنه تنها گذاشتند... این، مظلومیت است. این مظلومیت، 
ت نیست. امام حسین؟ع؟، عظیم ترین 

ّ
به معنای کوچکی و ذل

مبارز و مجاهد تاریخ اســـالم اســـت؛ چون او در چنین میدانی 
ایســـتاد و نترســـید و مجاهدت کرد. اما این انسان بزرگ، به قدر 
عظمتش، مظلومیت دارد. همان قدر که بزرگ است، همان قدر 
هم مظلوم است؛ و با غربت هم به شهادت رسید.    13۷1/4/10   

خانواده باید محل
 آرامش و امنیت باشد 

امام حسین ؟ع؟عظیم ترین مبارز
 و مجاهد تاریخ اسالم است

 شـــهریار شـــاعر بســـیار بزرگی است. تجلیل از او حقیقتًا تجلیل از شـــعر فارسی و ادب فارسی است... بنده با 
اینکه سالهای متمادی با شعر شهریار آشنا بودم، خود او را از نزدیک مالقات نکرده بودم تا سفر تبریز... آن 
اّولین دیدار من با مرحوم شـــهریار بود، لکن دورادور شـــهریار را کاماًل میشـــناختم -]از طریق [ دوستانی که 
به تبریز میرفتند و او را میدیدند و می آمدند؛ کسانی که با او معاشرت کرده بودند- شهریار یک شخصّیت 
نظیف و پاکیزه و دارای خصال برجسته ی اخالقی بود. یک انسان متواضع، حق پرست، پارسا، بسیار صمیمی 
و صادق؛ از جمله ی کســـانی که کاالی شـــعر خود را حاضر نیســـت به کســـی بفروشد؛ این خیلی مهم است.            

1385/6/۲6       |     ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار

عکس نوشت  

شعرخوانی استاد محمدحسین شهریار در حضور آیت اهلل خامنه ای 1366/۴/29

راه پیمایی اربعین قّوت اسالم است، قّوت حقیقت است، قّوت جبهه ی مقاومت اسالمی است که این  جور اجتماع 
ه و اوج افتخار فداکاری و شهادت که 

ّ
عظیم میلیونی راه می افتند به ســـمت کربال، به ســـمت حســـین، به سمت قل

همه ی آزادگان عالم باید از او درس بگیرند. از روز اّول هم که اربعینی به وجود آمد، اهّمّیت اّولین اربعین به همین 
اندازه بود. اهّمّیت اربعیِن اّول این بود که رســـانه ی ُپرقدرت عاشـــورا اســـت. از روز عاشـــورا تا روز اربعین -بنا بر یک 
روایت روزی اســـت که اهل بیت برگشـــتند به کربال- این چهل روز، چهل روِز فرمانروایی منطِق حق در میان دنیای 
ظلمانی حاکمّیت بنی امّیه و ســـفیانی ها بود. رســـانه ی حقیقی ]یعنی[ فریاد زینب کبری، فریاد حضرت سّجاد؛ در 
کجا؟ در کوفه، در شام، در آنجایی که ظلمات محض بود؛ اینها بزرگ ترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا را نگه 
داشت، همینها بود که عاشورا را به امروز رساند. تاریخ و ریشه ی این روز اربعین و ماجرای اربعین این است. آن روز 
اهل بیت؟مهع؟ طوفانی به پا کردند با این حرکت چهل روزه؛ یک طوفان به پا شد در آن اختناق عجیب.      1398/۷/۲1  

بزرگداشت شهریار، تجلیل از شعر و ادب فارسی است 

حسینیه  


