
   میالد امام حسین�حضرت عباس� و امام سجاد� مبارک باد

چند دهه پس از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمِی  سخـــن
ملت ایران و در حالی که انقالب وارد گام دوم خود برای هفتـــــه

جامعه ســازی اســالمی و حرکت رو به رشــد در جهت 
ایجــاد تمــدن نوین اســالمی شــده، چالشــی مهم و 
اساسی پیش روی همگان است: »چالش اساسی برای امروز ما 
ف و رکود است؛ یا بگوییم چالش 

ّ
در کشور، چالش پیشرفت و توق

ف عقب رفتن اســت و هر کسی که 
ّ

پیشــرفت و ارتجاع؛ چون توق
ف کند در واقع دارد عقب میرود؛ چون دنیا در حال حرکت به 

ّ
توق

جلو است، اگر شما ایستادید، عقب میمانید.«     ۱۴۰۱/۸/۲۸  مهم 
ایــن اســت کــه در این نقطــه  کلیدی و سرنوشت ســاز »ما داریم 
۱۴۰۱/۸/۲۸ و نشانه های این پیشرفت ملی  پیشرفت میکنیم.« 
برای ساخِت ایران قوی هم متعدد است. یکی از نشانه ها همین 
اســت که علی رغم توطئه ســنگین و همه جانبه دشــمنان برای 
برهم زدن امنیت ایران اســالمی از طریق اغتشاشــات خیابانی و 
تالش آنان برای التهاب آفرینی  در ایران، باز هم نمونه هایی جدی 
از پیشرفت در کشور ثبت شد و این »نشانه ی حرکت در جامعه 
اســت؛ پس جامعه راکد نیســت، در حال حرکت اســت، در حال 
پیشرفت است؛ این خیلی مهم است که جامعه در حال پیشرفت 
۱۴۰۱/۸/۲۸ نتیجه این پیشــرفت هم قطعا به  و حرکت باشــد.« 
نفع ملت ایران و نظام اســالمی و به ضرر دشــمناِن زیاده خواه و 
سلطه طلب است: »این پیشرفتها نظام را مستحکم میکند، به 
نظــام اقتــدار میدهــد. وقتی شــما اقتــدار پیدا کردید، دشــمن 
نمیتواند نگاِه چپ به شما بکند.«  ۱۴۰۱/۸/۲۸راز دشمنی های 
کینه توزانــه  مســتکبران علیــه ملــت ایــران و نظام اســالمی هم 
همین است. »مشکل غرب و استکبار با جمهوری اسالمی این 
اســت کــه جمهوری اســالمی دارد پیشــرفت میکنــد، دارد رونق 
میگیــرد، و ایــن پیشــرفت را همــه ی دنیا دارند می بیننــد و به آن 
اعتراف میکنند، و این برای غرب غیر قابل تحّمل است... ما داریم 
پیشــرفت میکنیــم، دنبال پیشــرفتیم، میخواهند این نباشــد. 
همه ی قدرتهای استکباری دنیا که عمدتًا آمریکا و اروپا است، در 
مقابل این حرکت پیشرفت جمهوری اسالمی حرص میخورند، 
مضطرب میشوند، ناراحت میشوند، لذا وارد میدان میشوند و 
هــر کاری از دستشــان برمی آیــد میکننــد.«  ۱۴۰۱/۸/۲۸و البتــه 
»فقط با جمهوری اســالمی مخالف نیســتند، با ایران مخالفند؛ 
آمریکا با ایران قوی مخالف است، با ایران مستقل مخالف است. 
همــه ی بحــث آنهــا، همه ی دعوای آنها ســر جمهوری اســالمی 
نیســت؛ البّته با جمهوری اســالمی بشّدت و عمیقًا دشمنند، در 
این شــّکی نیســت، اّما بدون جمهوری اســالمی هم با ایرانی که 

قوی باشد مخالفند، با ایرانی که مستقل باشد مخالفند.«
 ۱۴۰۱/۷/۱۱  

دشمن »امید« و »اتحاد« را هدف گرفته است
از سوی دیگر دشمن مستکبر که از پیشرفت و اقتدار روزافزون 

ادامه در صفحه 3ایران اســالمی، عصبانی اســت نقشــه  
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قدرت و اقتدار ملت خود را

 با وحدت کلمه حفظ کنیم
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استقامت رمز پیروزی
امام حسین و امام سجاد�چگونه با مجاهدت و مقاومت، موجب هدایت جامعه و غلبه بر دشمنان شدند؟

یاد شــهیدان باید زنده بماند، پیام شــهیدان باید شــنیده بشــود؛ اگر چنانچه این اقداماتی که ما میکنیم از این دو خالی باشــد،  فایده ای 
نــدارد... بــه  پیــام شــهدا احتیــاج داریم. فکر هم نکنیم که »خب معلوم اســت، پیام شــهدا را که همه بلدند، میداننــد«؛ نه، همه نمیدانند. 
نســلهای  نو به نو که می آیند باید مّطلع بشــوند از آنچه گذشــته، و از انگیزه ها، فکرها و مانند اینها. کارهایی که مشــتمل بر پیام اســت این 

 خاصّیــت بــزرگ را دارد.      ۱۴۰۱/۸/۸  

پیام شهیدان باید شنیده بشود
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، شهید یونس یوسف زاده 

شهید هفته  
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حاد ملی برای ایران قوی
ّ
حاد ملی برای ایران قویراهبرد ات
ّ
راهبرد ات

چرا رهبر انقالب اسالمی در این مقطع زمانی  بر موضوع چرا رهبر انقالب اسالمی در این مقطع زمانی  بر موضوع 

تقویِت »وحدت ملی« و پرهیز از اختالف، تأکید ویژه دارند؟تقویِت »وحدت ملی« و پرهیز از اختالف، تأکید ویژه دارند؟
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یادداشت هفته

امام حسین و امام سجاد�چگونه با 

مجاهدت و مقاومت، موجب هدایت جامعه 

و غلبه بر دشمنان شدند؟

استقامت 
ی وز رمز پیر

      استمرار حرکت در خط مستقیم
برابــر  در  توانســتند  معصومین �چگونــه  ائمــه 
تحریف ها، جریان های فســاد و دشــمنی های طاغوت، 
به پیروزی و موفقیت برســند؟ نعمت بزرگ اســالم ناب 
و معــارف دینــی، چگونــه نســل به نســل به دســت ما 
رسیده است؟ پاســخ این است که »اســتقامت ائمه ی 
مــا در مقابــل آن جریانهــای فســاد موجب این شــد که 
امروز مــا میتوانیــم اســالم حقیقی را پیــدا کنیــم. امروز 
نســلهای مســلمان و نســلهای بشــری میتوانند چیزی 
به نــام اســالم، به نــام قــرآن، بــه نام ســنت پیغمبــر در 
کتب پیــدا کنند، اعم از کتب شــیعه و حتــی در کتب اهل 
تســنن.«     ۱36۴/۱/۲3 به عبارت بهتر»اگــر ایــن حرکت 
مبارزه جویانــه ی سرســخت ائمــه� در طــول ایــن 
دویســت و پنجاه ســال نبود، بدانید که قلم به مزدها و 
زبان بــه مزدهــای دوران بنی امیــه و بنی عباس اســالم 
را تدریجــًا آنقدر عــوض میکردنــد و میکردند کــه بعد از 
گذشتن یکی دو قرن از اسالم هیچی باقی نمی ماند؛ یا 

قرآنی نمی ماند، یا قرآن تحریف شده ای میماند.« 
  ۱36۴/۱/۲3   

      امام حسین�مظهر بصیرت و استقامت 
انسان  که  را  مستقیمی  خّط  آن  »یعنی  استقامت 

پیدا کرده، ادامه بدهد؛ نگذارد زاویه پیدا بشود.«  
 ۱۴۰۱/۱۱/۲6»امام حسین� مظهر بصیرت و استقامت 
است.«    ۱3۸6/۱۰/۱9  که البته منظور از »استقامت 
بزند  شمشیر  که  جنگ،  میدان  در  حسین�  امام 
نیست...  بنشیند،  بدنش  به  زخم  چند  و  هفتاد  تا 
استقامت امام حسین� در آنجاست که می بیند با 
کار او، بناست گلوی طفلی مثل علی اصغر هم از تشنگی 
دریده شود... استقامت حسینی این است که وقتی 
هدف را شناخت و آن را تقویم کرد و فهمید که چقدر 
عظمت دارد، برای آن ایستاد.« )آفتاب در مصاف، ص5۱۴( 
قطعا در حادثه عاشورا »اگر کس دیگری غیر از امام 
حسین� بود، میگفت: باالخره من که حاضر بودم 
جانم را بدهم، اما اینجا، در این بیابان و با این تشنگی، 
در  و...  ل 

ّ
مجل بانویی  پای  شیرخوار،  بّچه ی  یك  پای 

میان است. چطور بایستم ؟!« )آفتاب در مصاف، 5۱۴( در 
اینگونه حوادث »آن کسی پایش نمی لرزد که اّوًال در 
حّد اعلی بصیرت داشته باشد و بفهمد چه کار بزرگی 
انجام می دهد. ثانیًا قدرت نفس داشته باشد و ضعِف 
نفس نگیرد. این دو خصوصّیت را امام حسین� در 
کربال نشان داد.« )۷۲سخن عاشورایی، ص ۱55( به طور 

خالصه »روح کار امام حسین� این بود که حرف حق 
و راه حّقی را اجرا کند و در مقابِل تمام قدرتهایی که در 
این راه دست به هم دادند، استقامت بورزد.« )آفتاب در 

مصاف، ص۱۱۱(

      بردبــاری و اســتقامت امــام ســجاد�در طــول 35ســال 
امامــت

»آغاز امامت امام ســّجاد، آغــاز تحّولی در تاریخ شــیعه 
است. امام سّجاد نقطه ی عطفی در تاریخ تشّیع است. 
امام ســّجاد ســامان دهنده ی حــزب نیرومند شــیعیان 
اســت.« )حماســه امــام ســجاد، ص۱۲۷( دلیــل این ســخن 
آن اســت که اوضاع فرهنگــی و اجتماعی دوران ایشــان 
بــه شــدت نامناســب تر از دوران امام حســین� بود: 
»عاّمــه ی مردم دچــار یــک بی ایمانی و ضعــف و اختالل 
اعتقادی شدید شده بودند. کار به جایی رسیده بود که 
حّتی بعضی از ایادی دستگاه خالفت، نبّوت را زیر سؤال 
)انسان۲5۰ســاله، ص ۱۸۱( خــواص جامعــه  میبردنــد.« 
نیز »اغلب شــخصّیت های بــزرگ، ســر در آخــور تمّنّیات 
ماّدی ای که به وســیله ی رجال حکومت برآورده میشد، 
داشــتند.«     ۱365/۴/۲۸ در توصیــف وضعیــت دوران 
 

َ
امــام ســجاد�، امــام صــادق� میفرماینــد: »  ِارَتــّد
ة« )اإلختصاص، ص6۴( »بعد از 

َ
الث

َ
 ث

ّ
الّناُس َبعَد الُحَسیِن ِاال

واقعه ی کربال و بعد از شــهادت امام حسین� همه ی 
مــردم مرتد شــدند؛ مرتد نــه اینکــه از دین برگشــتند... 
نه، مرتد یعنــی برگشــته؛ از راه برگشــتند... به طرف دنیا 
رفتنــد.« )حماســه امــام ســجاد�، ص 93( امــا در همیــن 
شرایط بسیار بد، امام سجاد� با استقامت و خستگی 
ناپذیری خود چنــان کاری کرد که »همین ســه نفر را زیاد 
کــرد و گســترش داد و شــیعه را مجــّددًا متشــّکل کرد و 
تحویل امــام باقــر� داد.« )دو امــام مجاهــد، ص 3۱۴( تا 
جایی که در ادامه همان روایت میفرماید »ثّم إّن الّناس 
لحقوا و کثروا؛ بعدها کم کم و تدریجًا مردم ملحق شدند 
و زیاد شدند و زیاد شدند و جمعیت شیعه سر و سامانی 
گرفت. بــر اثر همین گفته هــای گرم امام چهــارم که مثل 
تازیانــه ای بــر دوش فکــر و روح مــردم نواخته میشــد... 
عــّده ی زیادتــری شــدند.« )همرزمــان حســین، ص ۱6۰( در 
حقیقت » اختناق در آن دوران و نامناســب بودن وضع، 
اجازه نمی داد که امام ســجاد� بخواهنــد با آن مردم 
بی پرده و صریح و روشن حرف بزنند؛ نه فقط دستگاه ها 
نمی گذاشــتند، مــردم هــم نمی خواســتند. اصــًا آن 
جامعه یــک جامعه ناالیق و تباه شــده و ضایع شــده ای 

بــود کــه بایــد بازســازی می شــد.«     ۱365/۴/۲۸  امــا 
هیچکدام از اینها امام سجاد� را  نا امید نکرد. حضرت، 
با تالشهای خســتگی ناپذیر خود چنان هویتی به همان 
مردم داد که »همین مردمی که اینجا این جور دشــمن 
خانــدان پیغمبر و نقطــه ی مقابــل امام ســّجاد بودند، 
در قضّیه ی نهضت بنی عّباس به خاطــر انتقام خون پدر 
امام سّجاد�، بنی امّیه را تارومار کردند.« )حماسه امام 
ســجاد، ص۱۲۲( در حقیقــت فعالیت امام ســجاد� بود 
که چنیــن اســتقامتی در مــردم پدیــد آورد و اســتقامت 
تــی، در 

ّ
نقــش اساســی در تمــام زمان هــا دارد، »هــر مل

سایه ی اســتقامت و ایســتادگی، هوّیت پیدا میکند. آن 
تها هوّیــت میدهد، شــخصّیت میدهد، 

ّ
چیزی که بــه مل

تها و فرهنگ آنها 
ّ
عظمت میدهد، به حفاظت از خــود مل

کمک میکند، اســتقامت آنها و ایســتادگی آنها اســت.«  
   ۱۴۰۱/۱۱/۲6 این چنیــن بــود کــه امــام ســجاد� »دو 
مسئولّیت و وظیفه  ی بزرگ دارد؛ دو بار سنگین؛ هرکدام 
به ســنگینی زمین و آســمان: اّول، بیان کردن اســالم و 
تشــریح مکتب الهی اســالم اســت؛ دّوم، هدایت کردن 
جامعــه  ی اســالمی بــه ســوی نــور و صــالح و حکومت 
»اهّلل « و ایجاد حکومت اســالمی. این دو بار سنگین در 
دســتهای قدرتمند امام ســّجاد اســت و باید اینهــا را به 
سرمنزل برساند... و 35 ســال در این عمل عمرش را با 
بردباری کامل گذرانده اســت.« )حماســه امام ســجاد، ص 
۸3( و »اســالم را همین مقاومتهــا بود که تــا امروز نگه 

داشت.«     ۱36۴/۱/۲3 

      استقامت، راز رسیدن به مقصود 
کالم پایانی اینکه »استقامت، راز و رمز رسیدن به مقصود 
است. شما هر مقصودی داریدـ ـ مقصود دنیوی، مقصود 
ـ بــا ایســتادگی، با اســتقامت، بــا پیگیــری ممکن  اخــرویـ 
اســت به آن برســید؛ بــدون آن نمیشــود به این رســید.« 
     ۱۴۰۱/۱۱/۲9و این درس جاودانه ی امام سجاد� امروز 
پیش روی ملت ایران در مسیر حرکت به ســوی ایران قوی 
ســَقینُهم ماًء  َ َ

ریَقِة ال ــی الّطَ
َ
ِو اســَتقاموا َعل

َ
ن ل

َ
اســت: » َوا

ا. »ماء غدق« یعنی ســیراب کــردن از آب فراوان و آب 
ً

َغَدق
 همه ی مشکالت 

ّ
زالل که مفّســرین میگویند کنایه از حل

زندگی است. اگر در این راه پافشاری کنید، استقامت کنید 
-اســتقامت یعنی منحرف نشدن- درســت حرکت کنید، 
مًا مشکالت 

ّ
در همین طریق مستقیم حرکت بکنید، مسل

زندگی هم حــل خواهد شــد، گرفتاری ها برطــرف خواهد 
شد، ضعفها برطرف خواهد شد.«    ۱399/۱۱/۲9 
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»نفاق« نتیجه خلف وعده با خدا است

به رسم آیه ها  

در منابــع معرفتــی ما چیزهایی وجود دارد که جز در صحیفه ی 
سجادیه یا در دعاهای مأثور از ائمه � انسان اصًا نمیتواند 
اینهــا را پیــدا کنــد. این معارف با زبان دعا بیان شــده. نه این که 
خواســتند کتمان کنند؛ طبیعت آن معرفت، طبیعتی اســت که 
بــا ایــن زبان میتواند بیان شــود؛ با زبان دیگــری نمیتواند بیان 
ع و گفتگو و  شــود؛ بعضــی از مفاهیــم جــز بــا زبــان دعــا و تضــر
نجوای با پروردگار عالم اصًا قابل بیان نیست. لذا ما در روایات 
و حّتــی در نهج البالغــه از این گونه معارف کمتر میبینیم؛ اما در 
صحیفــه ی ســجادیه و در دعــای کمیل و در مناجات شــعبانیه 
و در دعــای عرفــه ی امــام حســین و در دعــای عرفــه ی حضرت 
سجاد و در دعای ابوحمزه ی ثمالی از این گونه معارف، فراوان 
میبینیــم. از دعاهــا غفلــت نکنیــد؛ به دعاهــا بپردازید. دعا هم 

بکنیــد.        ۱3۸۴/۷/۱۷

حــد اســت، خیلــی انســان را 
ُ
ایــن آیــه کــه در مــورد قضیــه ی ا

وا منکم یــوم التقی 
ّ
تــکان میدهــد. میفرمایــد: »اّن الذیــن تول

هم الشــیطان ببعض ما کســبوا« )۱( یعنی 
ّ
الجمعان اّنما اســتزل

حــد دچار آن لغزش خســارت بار شــدند 
ُ
کســانیکه در ماجــرای ا

و از میــدان جنــگ رو برگرداندنــد و ایــن همه خســارت بر نیروی 
نورسته ی اسالم و حکومت اسالمی وارد شد، علتش »ببعض 
مــا کســبوا« بــود؛ کارهایی بود که قبًا ســِر خــود آورده بودند. 
دل دادن بــه شــهوات و هواهــای نفســانی اثــرش را این طــور 
جاهــا ظاهــر میکنــد. آیه ی شــریفه ی دیگــر میفرماید: بــه اینها 
گفتــه شــد انفــاق کنیــد، ولــی به تعهد خــود عمــل نکردند؛ لذا 
نفاق بر قلب آنها مســلط شــد؛ »فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی 
یــوم یلقونــه بمــا اخلفوا اهّلل ما وعدوه« )۲( یعنی وقتی انســان 
نســبت به تعهدی که با خدای خود دارد، بی توجهی نشــان داد 
و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مســلط میشــود. بنابراین اگر 
مــا بیتوجهــی کنیــم و تــن به شــهوات و هویها بســپاریم، ایمان 

مغلوب و عقل مغلوب میشــود.       ۱3۸۴/۷/۱۷ 
1- سوره آل عمران، آیه 155                |                2- سوره توبه، آیه 77 

از ادعیه غفلت نکنید

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

مشــخصی را دنبــال می کنــد کــه بایــد نخســت ایــن 
نقشــه را شــناخت و ســپس در نقطه قابــل آن حرکت 
کرد.»نقشــه ی دشــمن بــرای ما روشــن اســت، یعنی 
ما هیچ ابهامی در نقشــه ی دشــمن نداریم که چه کار 
میخواهــد بکند. نقشــه ی دشــمن را بایــد بدانیم، آن 
را تحلیــل کنیــم، در مقابلــش تدبیــر کنیــم. ]مــا حاال[ 
نقشه ی دشــمن را می شناســیم. یک مقداری را خود 
دشمن افشا کرده، یک مقداری را عوامل بی عقل اش 
در اینجــا افشــا کردند، یــک مقــداری را هم گزارشــهای 
دســتگاه هایی که این گزارشــها را تهّیه میکنند فراهم 
  ۱۴۰۱/۱۱/۱9 کرده؛ نقشــه ی دشــمن روشــن اســت.«
دشــمن در طرح خود علیه ملت و انقالب مردم ایران، 
یــک هــدف مشــخص دارد: »هــدف دشــمن بــه زانو 
درآوردن انقــالب و نظــام جمهوری اســالمی اســت.«
 ۱۴۰۱/۱۱/۱9 و بــرای بــه زانــو درآوردن انقــالب و نظــام 
هم بیشــتر بــر روی دو محــور اصلــی و بنیادیــن تمرکز 
کرده اســت. یکی از ایــن دو محــور اصلی از بیــن بردن 
امید اســت. »امیــد مهم ترین ابزار پیشــرفت اســت و 
دشــمن روی ایــن متمرکــز شــده؛ دشــمن از همــه ی 
توان دارد اســتفاده میکند برای القــای ناامیدی، برای 
القای بن بســت.  یک جوانی هم که با مسائل دنیا آشنا 
نیســت، گاهی می بینید تحت تأثیر قرار میگیرد، او هم 
مأیــوس میشــود؛ وقتــی مأیــوس شــد، کار نمیکند. 
پیشــرفت احتیــاج دارد بــه امیــد. دشــمن روی امیــد 
ت ایران متمرکز اســت. این امکانات گسترده ای که 

ّ
مل

دشــمن به کار گرفته، این رســانه ها، ایــن ماهواره ها، 
این فضای مجازِی عجیــب و غریب، ایــن تلویزیونهای 
مزدوِر مأجور، همه ی اینها برای این است که این امید 
را در مــردم بُکشــند... میخواهنــد نگذارنــد جوانهای 
مــا امیــدوار بماننــد، نگذارنــد مســئولین مــا امیدوار 
بماننــد؛ اینها حّتــی به مســئولین هم طمــع دارند که 
۱۴۰۱/۸/۲۸  امــا در کنار توطئه  امید را از آنها بگیرنــد.«
یأس آفرینی، محــور مهم دیگِر نقشــه دشــمن ایجاد 
اختــالف و بی اعتمــادی در بخش های مختلف کشــور 
و از بین بردن اتحاد و انســجام ملی اســت تــا جایی که 
ایــن موضــوع تبدیل بــه راهبــرد اصلــی دشــمن برای 
تحقق اهدافش شده اســت. »راهبرد چیست؟ ایجاد 
اختالف، ایجــاد بی اعتمــادی؛ بی اعتمادِی دســتجات 
سیاســی نســبت بــه همدیگــر، گروه هــای مردمــی 
نســبت به همدیگر، بی اعتمــادِی مردم بــه حکومت، 
بی اعتمادِی حکومت به مردم، بی اعتمادِی این به آن، 
این سازمان با آن سازمان که به هم بی اعتماد باشند، 
به هم بدبین باشند. وقتی بی اعتمادی به وجود آمد، 
امید بــه آینده هــم از بین خواهــد رفت. خــب قهرًا یک 
اختالفاتی وجــود دارد؛ ایــن اختالفــات را نباید تبدیل 
کرد به گسل. یک وقت ]بحث[ »زن« را مطرح میکنند، 
یک وقــت بحث شــیعه و ســّنی را مطــرح میکنند، یک 
وقت اختالف نسلی را مطرح میکنند، یک وقت مسائل 
گوناگون دیگر را، برای اینکه اختالف ایجاد کنند؛ راهبرد 
دشمن ایجاد اختالف اســت. البّته تاکتیک ها مختلف 
اســت؛ هر زمانی با یک تاکتیــک؛ عمــده ی تاکتیک هم 
دروغ پردازی و شایعه سازی است؛ این کارها را میکنند 
  ۱۴۰۱/۱۱/۱9 برای اینکه بتوانند اختــالف ایجاد کننــد.«
راِز هدف گرفتن امید و اتحاد ملی از سوی دشمن این 
ت را نگه میدارد امید است و 

ّ
است که »آن چیزی که مل

۱۴۰۱/۱۰/۲۲ و »یکی  وحدت؛ اّتحاد میان آحاد مردم.« 
ر اســت و 

ّ
از چیزهایی کــه در ایجاد قّوت در کشــور مؤث

  ۱۴۰۱/۱۱/۲6 ی اســت.«
ّ
کشــور را قوی میکند، اّتحاد مل

ــی ســد اســت؛ دیــواره ی محکِم 
ّ
در واقــع »اّتحــاد مل

سربه فلک کشــیده اســت در مقابــل دشــمن. اّتحــاد 
ــی همان چیزی اســت که نقــش بســیار عظیمی در 

ّ
مل

پیروزی انقالب، بعد هم در پیشــرفت انقالب داشته.«
 ۱۴۰۱/۱۱/۱9

حاد ملی
ّ

نصرت الهی در گرو ات
حقیقــت ایــن اســت کــه علی رغــم همــه مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی و حجم ســنگین دشــمنی ها 
و توطئه هــای تبلیغاتــی دشــمن »گرایــش عمــوم 
۱۴۰۱/۱۱/۲6 و  ــت ایــران، گرایــِش انقــالب اســت.« 

ّ
مل

»آنچه انبوه اســت، آنچه عظیم اســت، حضور مردم 
در خدمــت انقــالب و در میدانهای انقالب اســت.« 

 ۱۴۰۱/۸/۲۸هرچنــد »ســالیق مختلفــی وجــود دارد، 
اختالفات نظر در مســائل گوناگــون وجــود دارد، اّما 
دربــاره ی اســالم، دربــاره ی نظــام، دربــاره ی انقــالب، 

 ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ وحدت نظر بین مردم هست.«
در چنیــن صحنــه ای مهم تریــن وظیفــه همــگان در 
مقابل نقشه دشــمن و برای استمرار مسیر پیشرفت 
در جهت ایران قــوی از ســویی امیدآفرینی و از ســوی 
دیگر تحکیــِم هرچه بیشــتر اتحاد ملی اســت.»وقتی 
که مــا می بینیم دشــمن وحــدت را آمــاج حمله های 
خــودش قــرار داده، وظیفه مــان چیســت؟ وظیفــه 
این اســت که این اّتحــاد را، این وحــدت را حفظ کنیم، 
نگذاریــم دشــمن در ایــن خواســته ی پلیــد خودش 
پیروز بشــود.« ۱۴۰۱/۱۱/۱9 در عرصه چنین درگیری ای 
بــا دشــمِن توطئه گــر »نگذاریــم ایــن وحدت نظــر از 
بیــن بــرود. بــه اختالفــات کمــک نکنیــم؛ اختالفــات 
قومــی، اختالفــات مذهبــی، تحریک احساســات یک 
گروهــی علیه یــک گــروه دیگــر. هــر کــس در زمینه ی 
ــت حرکتــی انجام بدهــد برای 

ّ
خدشــه ی به اّتحــاد مل

دشــمن کار کــرده، در نقشــه ی دشــمن کار کــرده، در 
زمین دشــمن بازی کــرده؛ ایــن را همه توّجه داشــته 
باشــند! منبری باشــد، مــّداح باشــد، روحانی باشــد، 
دانشگاهی باشد، نویســنده باشد، شــاعر باشد؛ هر 
۱۴۰۱/۱۰/۲۲   البتــه به ایــن نکته مهم  کســی باشــد.«
نیز باید توجه داشــت که راهبرد مهم و اساسی اتحاد 
ملی از آسیب های برخی مســائل انحرافی ای که عمًا 
تکمیل کننده نقشــه دشــمن اســت هم باید مصون 
بماند. »یــک عــّده ای یــاد گرفته اند تعبیرات »آشــتی 
ی« ]را گفتــن[؛ این حرفها بــه نظر من 

ّ
ی، آشــتی مل

ّ
مل

معنی ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم مّتحدند؛ آنجایی 
که پای اسالم در میان است، پای ایران در میان است، 
پای استقالل در میان است، پای ایستادگی در مقابل 
دشــمن در میان اســت، مردم با همه ی وجودشــان 
ایستاده اند. ممکن اســت در فالن مسئله ی سیاسی 
دو نفر با هم اختالف نظر داشــته باشــند ]اّما[ تأثیری 
نمیگذارد. چرا میگویید آشــتی؟ مگر قهرند که بیایند 
بــا هــم آشــتی کننــد؟« ۱395/۱۱/۲۷ بنابرایــن »ســر 
ع نباید انجام بگیــرد. البّته اختالف  چیزهای جزئی تناز
نظر هست. در این اختالف نظرها مباحثه خوب است، 
مناظره خوب است اّما منازعه خوب نیست... دشمنی 
کــردن خــوب نیســت، دهــان را به حــرف ناشایســت 
آلودن خــوب نیســت.« ۱۴۰۱/۱۱/۲6 باید دانســت که 
»اختالف سیاســی، اختالف نظر، اختالفات طبیعی در 
جامعه اشــکالی ندارد، اّما نبایســتی به زد و خورد، به 
تهمت زنی، به افترا و به امثال اینها منتهی بشود. این، 
آن راهبردی اســت که ما در مقابل راهبرد دشمن باید 
اّتخاذ کنیم. اگر هّمت کنیم، نّیــت کنیم، خدای متعال 

 ۱۴۰۱/۱۱/۱9 هم ان شاءاهّلل کمک خواهد کرد.« 

تی که اّوًال آگاه باشــد که 
ّ
 قــدرت واقعــی عبــارت اســت از قدرت مل

پیرامون او چه میگذرد، ثانیًا ایمان داشته باشد به حّق خود و به 
تی 

ّ
راه خــود، ثالثــًا تصمیــم بگیرد که ایــن راه را ادامه بدهد. اگر مل

ایــن ســه خصوصّیــت را داشــت، هیــچ قدرتی در دنیــا از او قوی تر 
نیســت...  ما از حیثّیتمان، از شــرفمان، از دینمان، از انقالبمان، از 
تی 

ّ
حقوق انسانی مان، از استقاللمان داریم دفاع میکنیم. هر مل

کــه از ایــن حقــوق حقیقــی خود با آگاهــی و با ایمــان و با تصمیم 
دفــاع کنــد، قطعــًا پیــروز خواهد شــد. بنابراین ما از دشــمنمان 
قوی تریم... این قّوت و قدرت ما در هنگامی است که ما یکپارچه 
ت یکپارچه... اختالف، اصًا حیات را، آبرو را، اقتدار 

ّ
باشــیم؛ یک مل

تی میگیرد. این وحدت کلمه را شما اگر حفظ کنید، این 
ّ
را از هر مل

قدرت میماند.      ۱36۸/۴/۲3 

قدرت و اقتدار ملت خود را
 با وحدت کلمه حفظ کنیم

خطبه های انقالب  



ح و ســازمانهای 
ّ
تمام این ســرزمین پاک و مظلوم و خونبار، در زیر چکمه ی متجاوزان بود و نیروهای مســل

نظامی ما، همه ی تالش خودشان را برای دفع و سرکوب دشمن می کردند. اما این جوانان با دست خالی 
به مقابله با دشــمن می رفتند... من در همین جا ]هویزه[، از شــهید علم الهدی پرســیدم: شــما از ســالح و 
تجهیــزات چــه داریــد کــه این گونــه مصّمم به جنگ دشــمن می روید؟ دیدم اینها دلهایشــان آن چنان به نور 
ایمان و توّکل به خدا محکم است که از خالی بودن دست خود هیچ باکی ندارند. حرکت کردند و رفتند. آنها 
خواســتار جهاد در راه خدا و پذیرای شــهادت در این راه بودند؛ چون می دانســتند حّقند. شــهدای ما در هر 

نقطه ی این جبهه ی عظیم، با همین روحیه و با همین ایمان، جنگیدند.       ۱3۷5/۱۲/۲۰ 

شهیدان دلهایشان محکم به نور ایمان بود 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سـؤال: کسـی که در صف نماز جماعت، سـجاده 
می گـذارد و مثـال بـرای وضـو گرفتـن مـی رود، آیـا 
حـق او نسـبت بـه آن مـکان، تـا شـروع نمـاز اسـت 

یـا تـا وقتـی کـه امـام جماعـت بـه رکـوع مـی رود؟
جـواب: حـق او تـا زمـان شـروع نمـاز جماعـت، 

اسـت. باقـی 

حکم جا گرفتن در مسجد

احکام  

کالم امام  

مــا را چــه رســد کــه بــا ایــن قلمهــای شکســته و 
بیانهای نارســا در وصف شــهیدان و جانبازان     و 
مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل اهّلل 
جــان خــود را فــدا کرده و یا ســالمت خویش     را از 
دست داده اند یا به دست دشمنان اسالم اسیر 
شده اند مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم.  زبان 
و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پایۀ عزیزانی 
است که برای ِاعالی کلمۀ حق و     دفاع از اسالم و 
کشــور اســالمی جانبازی نموده اند. .. در اقدام 
شــریف مادران بزرگواری کــه در دامنهای     مطهر 
خود چنین فرزندانی را برای اســالم تربیت کرده 
انــد، چــه می توان نثــار کرد؟...   پس با اعتراف به 
عجز، برای شــهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و 
بــرای     جانبازان، این شــهیدان زنده، ســالمت... 

درخواســت می نماییم.         ۱363/6/5 

]دســتگاه های حکومتــی[ بایــد محیط مســاعد تولید را در کشــور 
به وجود بیاورند؛ یعنی محیط مســاعدی به نفع حرکت تولیدی و 
جهت گیــری تولیــد، در مقابل جهت گیری واردات و تکیه ی به خارج. 
ما متأّســفانه یک میراث بســیار تلخ و شــومی از رژیم طاغوت داریم؛ 
آنجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و مانند اینها 
مبتنی بود بر تکیه ی به واردات؛ این منتفی نشده، انقالب خیلی از 
بنیانهای غلط را عوض کرد، ]اّما[ این را نتوانسته متأّسفانه بدرستی 
عوض کند؛ باید جّدّیت بشود در این قضّیه. فضای کشور را، فضای 
اقتصادی کشــور را، فضای مالی و پولی کشــور را، بانک را، گمرک را، 
بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقّرراِت اینها را در جهتی سوق بدهند 
که به نفع تولید باشــد؛ واردات و واســطه گری و ســفته بازی و مانند 
اینها در انزوا قرار بگیرد؛ این مهم ترین مسئله است.       ۲۸ /۱39۸/۸

جانبازان
 شهیدان زنده اند

دستگاه های حکومتی محیط مساعد
 برای تولید را در کشور ایجاد کنند
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تمام ابعاد معنای پاسداری، در وجود سیدالشهداء ؟ع؟تجسم یافته است 

ســازش کاری در محیــط خانــواده جزء 
واجبات اســت. نبایســتی زن و شــوهر 
تصمیــم بگیرنــد کــه خودشــان هــر چه 
گفتنــد همــان شــود. آنچــه خودشــان 
می پســندند و آنچــه راحتــی آنهــا را 
تأمیــن می کنــد همــان بشــود. نــه، 
ایــن طــور نبایــد باشــد. باید بنا داشــته 
باشــند کــه باهــم ســازگاری کننــد. ایــن 
دیدیــد  اگــر  اســت.  الزم  ســازگاری 
نمی شــود  تأمیــن  شــما  مقصــود 
مگــر بــا کوتــاه آمــدن، کوتــاه بیاییــد.  

  ۱3۷۸/۴/9    

این ابتکار جالب که روزی به نام پاســدار را ارتباط بدهند با میالد مســعود سیدالشــهداء �، یک ابتکار پرمغز و 
جهت دهی است... این معناـ  معنای پاسداریـ  با همه ی ابعاد آن، با همه ی ابزارها و وسائل ممکن، در وجود 
مقدس سیدالشــهداء �متجســد اســت... تمام راه هائی که می شــود فرزند پیغمبر از آن راه ها استفاده کند 
برای حفظ میراث عظیم اســالم، در زندگی سیدالشــهداء محســوس اســت؛ از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، 
از بیدار کردن و حســاس کردن وجدانهای عناصر خاص.. اینها همه در طول زندگی سیدالشــهداء اســت. بعد 
هم ایســتادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان.. ســپاه در واقع با این نامگذاری، با لطافت 

می خواهد بگوید که من در این راه قدم میگذارم.       ۱39۰/۴/۱3  
به مناسبت میالد امام حسین�و گرامیداشت روز پاسدار

 سازگاری بین زن و شوهر 
در خانواده الزم است 

خانواده ایرانی  

شــعر آئینــی فقط مســئله ی مدح و مرثیه نیســت؛ 
مناجــات هــم جــزو شــعر آئینی اســت. بــرای اینکه 
مضمون مناجات را درست پیدا کنیم، بهترین مرجع، 
دعاهاســت. دوســتان با صحیفه ی سجادیه انس 
پیدا کنید. این قریحه ای که من در شماها می بینم، 
خیلی خوب میتوانید مضامین صحیفه ی سجادیه 
را در قالب اشعاِر بسیار زیبا بیاورید. مرحوم بهجتی 
اردکانی - دوست قدیمی ما - سی چهل سال پیش 
بخشــی از دعای ابوحمزه را به شــعر آورده بود، که 
برای من خواند. قسمتهای سخت دعا هم بود - که 
خود عبارت هم ســخت اســت، مضمون هم سخت 
است - در عین حال ایشان توانسته بود این دعا را 
به شعر بیاورد. من االن در میان این جوانها می بینم 
قریحه ها و ذوقهائی که از ذوق مرحوم بهجتی باالتر 

است.       ۱39۰/3/۲5 

شعرا با صحیفه سجادیه
 انس پیدا کنند

عکس نوشت  
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