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آنها که می خواهند به کشور 

خدمت کنند، تفاهم کنند                  
امــروز روزی اســت کــه 
]گفتن[ کلمه ی وحدت 
بــرای مــا فایــده نــدارد؛ 
عمل وحدت الزم است. 
من هــم هــی می گویم 
وحدت،]اما[اگــر بنــا باشــد که مــن مخالفــت کنم با 
دیگران، یک کلمه ای و یک ریایی بیشــتر نیست... ]با[ 
آنهایــی کــه اعتقادشــان این اســت کــه می خواهند 
خدمت بکنند به کشــور... با آنها تفاهم بکنید... گروه 
گــروه شــدن معنایــش ایــن اســت کــه ]هرکــس[ 
می خواهد اظهــار وجود کنــد. آقا، مــا نمی توانیم در 
مقابل اسالم اظهار وجود بکنیم. اشتباه است این! جز 
این معنی که یک تشّتتی پیدا بشود و یک اختالفاتی 
پیدا بشود ]حاصلی ندارد[. شما خیال نکنید نهضت 
پیش نمی رود، پیش می رود ان شــاءاهلل . لکن عقب 

می رود با اختالفاتی که پیدا بشود.   58/4/31

پیامبر از یک خانواده اعیانی است. خانواده ی پیغمبر 
تقریبًا اعیانی تریــن خانواده ی قریــش بودند. خود 
ایشــان هم که رئیس و رهبــر این جامعه اســت. چه 
اشکالی داشت دختر به آن خوبی که بهترین دختران 
عالم است و خدای متعال او را سیدة نساءالعالمین 
قرار داد مهریه ی ایشان زیاد باشــد؟ 74/2/28 خیال 
نکنید آن وقت ها مهریه ی زیاد و سنگین با جهیزیه ی 
زیــاد سرشــان نمی شــد. چــرا آقــا! آن وقت هــا هــم 
بعضی، از این بی عقلی ها مثــل بی عقلی های زمان 
ما را داشتند که مثًال یک میلیون مثقال طال ِمهریه ی 
دخترشان بکنند... منتهی اسالم همه را بهم ریخت. 
72/11/12 این ســادگی در ازدواج و این مهرالسنة یک 
جنبه ی نمادین داشــت؛ برای اینکه بین مردم مبنا و 
پایه ای باشد برای عمل به آن، تا دچار این مشکالتی 
که بر اثر زیاده روی ها پیش می آید، نشوند.  77/4/18

)( الگویی که پیامبر
 برای جوانان سخت

کالم امام  

خانواده ایرانی  
شرح حدیث  

داوطلبان مؤمن و صالح
 باز هم به میدان بیایند                   

اوایل ]شیوع بیماری کرونا[ داوطلبان زیادی وارد شدند 
حتی به صورت پرستار در بیمارستان ها رفتند، اینها باید 
ادامه پیدا کند. در همه ی بخش ها، چه در مجموعه ی 
پرســتاری، چــه در ضدعفونــی کــردن دســتگاه ها و 
خیابان ها و اینهــا، اگر مؤثر اســت، بــاز ایــن کار را انجام 
بدهند. چه در مورد راهنمایی خانواده ها که قبال گفته 
شد، چه در مورد کمک به افراد باالی 60 سال و 65 سال 
بــرای خریدشــان، بــرای کمک هایشــان، داوطلب های 

99/8/3 مؤمن و صالح وارد میدان بشوند.   

در دوره ی امــام صــادق )(، یــک خصوصیــت و 
ویژگــی ای در جامعــه ی اســالمی وجود داشــت که 
قبل از آن، وجود نداشت. امام در یک دوره ای زندگی 
می کــرد کــه دشــمنان دیریــن بنی هاشــم، یعنــی 
بنی امیــه در نهایت ضعــف و انحطاط بودنــد. اواخر 
دوران بنی امیــه، اوایــل نشــاط امامت امــام صادق 
اســت. در این دوران، مبــارزات امام، خیلــی صریح و 
قاطع بود... بر اثر فعالیت همه جانبه ی امام صادق 
و یارانش وضع منقلب شد و مردم آگاهی پیدا کردند  
و یــک جریانی به وجــود آمد که آن جریــان، حکومت 
امــوی را واژگون کــرد ]ولی[ یــک عــده تازه نفس به 
نام بنی عبــاس روی کار آمدند و وضع عوض شــد... 
دشمنان اهل بیت عوض شــدند... دوستان قدیم 
که امروز حکومت را در دست دارند، دشمنان جدید 

شدند.  51/11/24  | )کتاب همرزمان حسین، صفحه ی 195(

تکیه به فرهنگ بیگانه را پایان دهیم
در هر جامعه اى مادامی که اســتقالل فرهنگی و تکیه به موجودى فرهنگی خود و اســتغناى مواد فرهنگی وجود نداشته باشد، 
استقالل سیاسی و استقالل اقتصادى و هویت مستقل براى آن جامعه و آن کشور دست نیافتنی است. خیلی واضح است که وقتی 
ما از اســتقالل فرهنگی و تکیه بر موجودى فرهنگی خود تکیه می کنیم، مقصود عدم اســتفاده از فرهنگ موجود و رایج جهانی یا 
میراث هاى فرهنگی دیگران نیست... جذب مواد و عناصر مفید چیزى است و تکیه ى به فرهنگ بیگانه و عدم اعتنا به فرهنگ خود 
چیزى دیگرى... بسیارى از کتابهاى دوران اسالمی و بسیارى از اندوخته های فرهنگی ما امروز مورد بی اعتنایی است. یکی از ره آوردهاى 

66/8/14 انقالب اسالمی این است که ما به این بی اعتنایی و به این جذب فرهنگ بیگانه شدن پایان بدهیم.  

]امــام صــادق )( می فرماینــد:[ آدم ملول، دوســت 
و صدیــق پیــدا نمیکنــد. »ملــول« یعنــی کم حوصلــه. 
آدمهایــی کــه خســته اند، افســرده اند، کم حوصله اند، 
همراه و رفیق پیدا نمیکنند... اگر می خواهید کار جمعی 
بکنید، و پیش بیفتید، باید بانشاط باشید؛ اینکه ما مرّتب 
می گوییــم نشــاط و ...مکّرر بنــده تکرار می کنم نشــاط، 
اصی، که 

ّ
بعضی هــا خیال می کننــد که نشــاط یعنــی رق

فالن برنامــه ی موســیقی را ]مثــًال[ بگذاریم... تــا مردم 
نشاط پیدا کنند! معنای نشاط این نیست؛ نشاط یعنی 
حوصله ی کار، نشــاط کار، تحــّرک، که دل انســان آماده 
باشد برای حرکت کردن و فّعالّیت  کردن؛ خسته و ملول 
و افسرده نباشد؛ این معنای نشاط است. اگر این ]جور[ 
شــد، آن وقت انســان، همکار هم پیدا می کند، دیگران 
هــم می آینــد ُدور شــما جمــع می شــوند، کار را پیــش 
می برید. بخصوص شــما جوان ها خیلی به این احتیاج 

97/12/5 دارید.     

ما در جمهوری اسالمی این هفته را، یعنی از دوازدهم 
تا هفدهم ]ربیــع االّول[ را، به عنــوان هفته ی وحدت 
نامگذاری کرده ایم. این یک نامگذاری محض نیســت، 
یــک حرکــت سیاســی و تاکتیکی هــم نیســت؛ این یک 
اعتقــاد و ایمــان قلبــی اســت. جمهــوری اســالمی به 
معنــای واقعــی کلمــه معتقــد بــه لــزوم اّتحــاد اّمت 
اســالمی اســت. ایــن ]کار[ ســابقه هــم دارد؛ یعنــی 
مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسالمی نیست. 

مرجع بزرگی مثل مرحوم آیــت اهلل بروجردی که مرجع 
 دنیــای شــیعه در زمــان جوانی مــا بود، طــرف دار 

ّ
کل

جــّدی وحــدت اســالمی و تقریــب مذاهــب اســالمی 
بودند... این یک اعتقاد قلبی و عمیق است. بعضی ها 
تصــّور میکنند یــا وانمود میکننــد که این یــک تاکتیک 
سیاسی است؛ نه، این جور نیست؛ این یک ایمان قلبی 
اســت؛ معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال 

98/8/24 این را از ما خواسته است.      

وحدت اعتقاد قلبی ماست نه یک حرکت تاکتیکی!

سخنرانی حضرت آیت ا... خامنه ای در مراسم افتتاحیه ی اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران | 13 آبان 1366

اصول انقالبی گری  

انسان 250 ساله  

عکس نوشت  

حزب ا... این است  

خصوصیت استثنائی دوران 
)( امام صادق

نشاط یعنی حوصله کار و تحرک

گزیده بیانات   |    2 

جامعه نبوی ،یک الگوی ابدی
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این حرکت آنها ]غربی ها[ علیه اسالم و تالش آنها برای اسالم هراسی، نتیجه ی عکس خواهد داد؛ به این معنا که اســالم را در کانون پرسش جوان ها قرار 
ت اینکه این قدر اسالم ... مورد تهاجم قرار می گیرد چیست؟ 

ّ
می دهد؛ یعنی اگر به مردم معمولی دنیا یک تلنگری زده شود... ناگهان به فکر می افتند که عل

این خود زمینه ی یک پرسش است که می تواند این تهدید را تبدیل به فرصت کند.ما بایستی تالش کنیم... که اسالم ناب و اسالِم طرف دار مظلوم و ضّد ظالم 
را در دنیا مطرح کنیم. همان جوانی که در اروپا است، یا در آمریکا است... از این خصوصّیت به هیجان می آید که معلوم بشود اسالم عبارت است از نیرویی، 

انگیزه ای، فکری که علیه ظالمین و ستمگران و به نفع مظلومین حرکت می کند، برنامه دارد و این را وظیفه ی خودش می داند.       93/12/21

مزار: تورین ایتالیاتاریخ شهادت: 17 آبان 81 

باید اسالم ناب را معرفی کنیم       |      این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهید ادواردو )مهدی( آنیلی*
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شهید هفته  

شهادت: سوءقصد در بزرگراه تورینو –ساوونا در ایتالیا

اظهــارات امانوئــل مکــرون، رئیــس جمهــور فرانســه در تأییــد کاریکاتــور 
توهین آمیز به پیامبر اســالم )(، باعث خشــم مســلمانان در سرتاسر 
جهان شــده اســت. به همین علت حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر انقالب 
اسالمی خطاب به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند. متن این پیام 

که به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی منتشر شد، به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جوانان فرانسه !

از رئیــس جمهور خــود بپرســید: چــرا از اهانت بــه پیامبر خدا 
حمایــت می کنــد و آن را آزادی بیــان می شــمارد؟ آیــا معنــی 
آزادی بیان این اســت: دشــنام و اهانت، آن هــم به چهره های 

درخشــان و مقدس؟ آیا ایــن کار احمقانه، توهین به شــعور 
ملتی نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟

ســوال بعدی این اســت که چــرا تردیــد در هولوکاســت جرم 
است؟ و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود 

اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

خط قرمِز اهل ایمان

سخن هفته    |     2  

دعا برای رفع بلیه ی بیماری کرونا

آنها که می خواهند به کشور خدمت کنند، تفاهم کنند

مسئله روز    |     3  

پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرانسه
)(در پی اقدام  توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه درباره پیامبر اعظم 

هفت شاخص اصلی جامعه نبوی در بیانات رهبر انقالب

این است آزادی بیان؟!

مروری بر مبانی توصیه ی اخیر رهبر انقالب درباره رعایت اخالق سیاسی و پرهیز از هتک حرمت مسئوالن

کالم امام    |     4  

میالد باسعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی )( و امام جعفر صادق )( مبارک باد

تظاهرات مسلمانان ساکن لندن؛ روی تابلویی که در دست معترضان 
علیه توهین به پیامبر است، نوشته شده: توهین، آزادی بیان نیست.
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موضع اخیر رهبر انقالب در پاسداشت  سخن
حریم هــای اخالقی به ویــژه در قضاوت هفتـه

دربــاره ی مســئوالن نظام و مشــخصًا 
گذشــته،  روزهــای  در  رئیس جمهــور، 
توجه رســانه ها و مردم را به خود جلب کرده است. 
ایشان در دیدار با اعضای ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفتند: »ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، 
انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک 
حرمــت متفــاوت اســت اینگونــه رفتارهــا و هتــک 
حرمت، روش آمریکایی ها اســت که در مناظره ها و 
کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رســوا کرده اند تا 
جایــی کــه یــک شــخصیت برجســته سیاســی آنها 
می گوید، دنیا با هــراس و تحقیر به ما نگاه می کند. 
روش ما اســالمی و قرآنی اســت، یعنی انتقاد بیان 
می شــود اما هتک حرمت انجــام نمی گیــرد... باید 
حرمت رؤسای ســه قوه و مســئوالن کشــور که در 
عرصــه خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند، حفظ 

شود.« 99/8/3
رهبــر انقــالب در ســال های گذشــته نیــز در قبــال 
نسبت های ناروا و هتک حرمت رئیس جمهور دولت 
نهم و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در در جریان 
رقابت های انتخاباتی سال 88 و پس از آن  واکنش 
نشــان دادند. )29 خرداد 88( یا در مورد مشــابه دیگر 
در پی هتــک حرمت بــه نــواده ی حضرت امــام)ره( 
همگان را به »قول ســدید« دعوت کردنــد: »یا اّیها 
ذین امنــوا اّتقــوا اهلل و قولوا قوال ســدیدا«. قول 

ّ
ال

سدید، یعنی استوار و درست؛ اینجوری حرف بزنیم. 
من می خواهم عرض بکنــم به جوانــان عزیزمان، 
جوان های انقالبی و مؤمن و عاشق امام، که حرف 
می زنند، می نویســند، اقدام می کنند؛ کامًال رعایت 
کنید. اینجور نباشــد که مخالفت با یک کســی، ما را 
وادار کند که نسبت به آن کس از جاده ی حق تعدی 
کنیم... نه، ظلــم نباید کرد. به هیــچ کس نباید ظلم 
کــرد.« )14 خــرداد 1389(. چنــدی پیــش نیز ایشــان در 
دیدار با مســئوالن قضائی از »اهانت و ظلم و جفا« 
بــه برخی بــزرگان پاکدســت قبلــی در قــوه قضائیه 
گالیه کردند و به ویژه جوانان مومن را به »مراقبت« 

فراخواندند. )7 تیر 99( 
همــه ی این مصادیــق و البتــه ده ها مصــداق دیگر 
حاکی از حساســیت ویــژه ی رهبر انقالب بــر رعایت 
اقدامــات  اخــالق سیاســی در موضع گیری هــا و 
سیاسی-اجتماعی ســت. مبنای ایــن موضع رهبر 
انقــالب چیســت؟ می دانیم کــه در نظام اســالمی،  
موظــف بــه رعایــت ضوابــط اخالقــی و شــرعی در 
همــه ی تصمیم هــا و اقدام هــا هســتیم. » فضای 
اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکی از آن چیزهائی 
اســت که اســالم مانع از آن اســت؛ نباید ایــن اتفاق 
ع است،  بیفتد. فضای هتک حرمت، هم خالف شــر
هم خالف اخالق اســت، هــم خالف عقل سیاســی 
اســت. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، با جرأت، هیچ 
اشــکالی ندارد؛ اما دور از هتک حرمت ها و اهانت ها 
و فحاشــی و دشــنام و این چیزها. همه هــم در این 
زمینه مسئولند. این کار عالوه بر اینکه فضا را آشفته 
می کند و اعصاب آرام جامعه را به هم می ریزد - که 

امروز احتیاج به این آرامش هست - خدای متعال را 
هم از ما خشمگین می کند.« 89/12/19

از ســوی دیگر، در هیچ یک از ســخنان رهبر انقالب، 
فضای نقد عملکرد مسئوالن بســته نشده است. 
در همین ســخنان اخیر نیز ایشــان تأکیــد دارند که 
قلمرو نقد از قلمرو تعدی و هتک »تفکیک« شود. از 
همین رو ایشان که خود، در موارد متعدد انتقادات 
جدی ای را خطاب به مســئوالن اجرایی کشور بیان 
داشــته اند، باز هم بــر رعایت چارچوب های شــرعی 
و اخالقــی بــه عنــوان خطوط قرمــز ماهــوی تأکید 

می ورزند؛ چرا که عدم مراقبت در این موارد، 
اوًال ماهیت نظام اسالمی را مخدوش می کند و آن 
را به ســطح نظام های ســکوالر و لیبرال می کشاند 
کــه امــروز نمــاد آن یعنــی دولت ایــاالت متحــده از 
ســوی ناظران غربی نیز با نقدهای اخالقی مواجه 
است؛ برای نمونه می توان به گفتارهای نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری که موجب سرافکندگی 

آنها شده است، اشاره کرد.
ثانیــا بــه برنامــه آشکارشــده دشــمن بــرای ایجاد 
یــا تشــدید فاصله میــان مســئوالن و مــردم کمک 
می کند. هرچه اعتبار دولت در چشــم ملت کاهش 
بیابد، تأثیــر سیاســت ها و اقدامــات آن نیــز به طور 
چشم گیر کمتر می شود و این به ضرر مردمی است 
که انتظار دارند در برابر فشــار دشــمن، دولت گره از 
زندگی آنها گشــوده و امیــد به بهبــود را دامن بزند. 
»در جنگ اقتصــادی هــدف آمریکا ایجــاد نارضایی 
اســت؛ می خواهنــد نارضایــی ایجــاد کننــد بلکــه 
 بتوانند ایــن نارضایی را به اغتشــاش داخلی تبدیل 

کنند.« 97/5/22
ثالثا فضای مســاعد برای نقد موثر را از بین می برد؛ 
به ویژه آنکه مســئوالن نیــز برای کار هرچه بیشــتر و 
گره گشایی نیازمند برقراری آرامشند. در واقع هتک 
و تعدی نه فقط نقد نیســت، بلکــه راه نقد عالمانه 
و دلســوزانه را نیــز می بنــدد و از ضریــب تأثیــر آن 

می کاهد. 
و  توهین آمیــز  رفتارهــای  شــرایطی،  چنیــن  در 
دلخوش کردن به تخریب شــخصیت، در شــرایطی 
که مــردم از نظــر اقتصــادی در فشــار و گله مندند، 
شــاید تخلیه برخــی هیجانات باشــد اما بر اســاس 
عقل و محاســبه، پیش برنده منافع ملت نیســت: 
»یکــی از مــواردی که واقعــًا ممکن اســت ما ضربه 
بخوریــم -یــک وقت هایــی هــم یــک ضربه هایــی از 
آن خورده ایــم- عــدم کنتــرل احساســات عمومی 
اســت. حــاال مثــًال بنــده روی جوان هــا خیلــی تکیه 
می کنــم و بــه معنــای واقعــی کلمــه هــم اعتقــاد 
دارم بــه مســئله ی جوان هــا ... اّمــا ایــن را بایــد 
توّجه کــرد که ما بــه جوان هــا اعتماد می کنیــم اّما 
احساســات جوان ها نبایســتی بــه صورت رهــا، به 
صــورت بی کنترلــی در جامعــه حکم فرمایــی بکند؛ 
احساســات باید کنتــرل بشــود. دو جور می شــود 
برخــورد کــرد؛ یکــی برخــورد بــا احساســاِت بدون 
کنترل، یکی هم برخورد با احساسات که به اندازه ی 
 الزم ُبــروز داده بشــود که اینهــا کارهای آســانی هم 

نیست.« )23 اسفند 97(

فضای اهانت و 
هتک حرمت در 

جامعه، یکی از آن 
چیزهائی است که 

اسالم مانع از آن 
است؛ نباید این 

اتفاق بیفتد. فضای 
هتک حرمت، هم 

ع است،  خالف شر
هم خالف اخالق 
است، هم خالف 

عقل سیاسی است. 
انتقاد، مخالفت، 

بیان عقاید، با 
جرأت، هیچ اشکالی 

ندارد؛ اما دور از 
هتک حرمت ها 

و اهانت ها و 
فحاشی و دشنام 
و این چیزها. همه 

هم در این زمینه 
مسئولند. این کار 

عالوه بر اینکه فضا 
را آشفته می کند و 

اعصاب آرام جامعه 
را به هم می ریزد - 

که امروز احتیاج به 
این آرامش هست 

- خدای متعال را 
هم از ما خشمگین 

می کند.« 
89/12/19

خط قرمِز اهل ایمان
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سخن هفته  

یکــی از توصیه هــای مکــرر رهبــر انقــالب در 
زمینــه ی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، در 9 مــاه 
گذشته،  ارتباط با خدا در قالب »دعا، استغفار، 
ع و توسل« بوده است."از همان روزهای  تضر
آغازین فراگیرِی ایــن بیماری، رهبــر انقالب در 
مراسم روز درختکاری 15 اسفند 98 بر این مهم 
تأکید ورزیدند:" »توصیه ی بعدی توصیه ی به 
توّســالت و توّجهات به پروردگار و درخواست 
کمک الهی اســت؛ این یــک امر الزمی اســت و 
قرآن کریم به ما ایــن دســتور را می دهد که در 
حوادث گوناگون... دست توّسل بلند کنیم و 
از خداوند متعــال بخواهیــم.« 98/12/13  »در  
یک حدیث نبوی نقل شــده که  آن حضرت، به 
اصحاِب خود فرمــود: ...فاّن ســالح المؤمن 
الّدعا. »ســالح مؤمن، دعاســت. یعنی دنبال 
حاجــات رفتــن، بــا ســالح دعا. بــا دشــمن، با 
حادثه و بــا بلّیه در افتــادن، با ســالح دعا. یک 
روایت از حضرت ســجاد علیه الّسالم است که 
می فرماید: »الّدعاء یبتع البالء النــازل و ما لم 
ُینزل.« هم بالیی که به سوی شما آمده است 
با دعا دفع می شــود و هــم بالیی کــه نیامده 
است. یعنی اگر دعا نکنید، آن بال متوّجه شما 

خواهد شد.« 73/11/28

همه ابزارها به دست مسبب االسباب است
»همــه ی این چیزهایــی که گفتیــم ]اقدامات 
مربوط به مقابله با کرونا[ ابزارند؛ آن کسی که 
به ایــن ابزارها جــان می دهــد و روح می دهد، 
طِفَک ااَلسباب ؛)دعای 

ُ
َبت ِبل خدا است. َو َتَسّبَ

هفتم صحیفه سجادیه( ســبب ها را تو سبب 
می کنی. از خــدای متعال باید خواســت، دعا 
ع کــرد... در ایــن قضّیه هــم قطعًا  کــرد، تضــّر
خوبانی هستند که ]اگر[ دستشــان را به دعا 
بلند کننــد، دعا کننــد، از خــدا بخواهنــد، نظر 
ت خواهد 

ّ
 لطف پروردگار باز هم متوّجه این مل

شد.« 99/8/3

استغفار هم الزم است
ع کنیم، هم اســتغفار  هم دعا کنیــم، هم تضّر
 

ُ
تــی ُتنــِزل

َّ
نــوَب ال

ُ
 اغِفــر ِلــَی الّذ

َ
کنیــم؛ اللُهــّم

َقــم؛ بعضــی از گناهان هســت کــه نقمت  الِنّ
الهی را بر انســانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل 
تی َتحِبُس 

َّ
نــوَب ال

ُ
 اغِفــر ِلَی الّذ

َ
ُهّم

َ
می کند. الل

 
ُ

تــی ُتنــِزل
َّ
نــوَب ال

ُ
 اغِفــر ِلــَی الّذ

َ
ُهــّم

َ
عــاَء الل

ُ
الّد

الَبــالء. )دعــای کمیل( اســتغفار الزم اســت؛ 
اســتغفار کنیــم تا خــدای متعال ان شــاءاهلل 
تفّضــل کنــد و از ایــن گردنــه عبــور کنیــم.« 
99/8/3 » مــن توصیــه می کنم دعــای هفتم 
 ِبــِه  ُعَقُد 

ُّ
صحیفــه ی ســّجادّیه را: َیا َمــن  ُتَحل

ــَداِئد؛ این 
َ

 الّش
ُ

 ِبِه َحــّد
ُ
َمــَکاِرِه َو َیا َمــْن ُیفَثــأ

ْ
ال

دعا، دعــای خوش مضمونی اســت، با توّجه 
 به معنــا و با ایــن الفاظ زیبــا از خــدای متعال 

بخواهند.« 98/12/13  

دعا برای رفع بلیه ی بیماری کرونا

توصیه رهبر انقالب به 
آحاد ملت ایران در بیانات اخیرشان

مسئله روز  

مروری بر مبانی توصیه ی اخیر رهبر انقالب درباره رعایت اخالق سیاسی و پرهیز از هتک حرمت مسئوالن

گزیده بیانات  

جامعه نبوی 
یک الگوی 
ابدی

هفت شاخص اصلی 
جامعه نبوی در بیانات رهبر انقالب

»والدت پیغمبر اعظم یک حادثه ی صرفا تاریخی نیســت؛ یک حادثه ی تعیین کننده ی مسیر بشریت اســت... ]پیش از آن[ 
بشریت کور بود، بینا شــد. عالم ظلمانی بود، با نور وجود پیغمبر منور شــد. این معنای این والدت بزرگ و سپس بعثت آن 
بزرگوار است.« 80/12/25 پیغمبر توانســت نظام و جامعه ای را بنا کند که »ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو، یکی از معجزات 
پیغمبــر اســت.«80/2/28  »و آن را برای ابد در تاریــخ، به عنوان نمونه بگذارد تا هر کســی در هــر جای تاریــخ - از بعد از زمان 
خودش تا قیامت - توانســت، مثــل آن را به وجود آورد و در دل ها شــوق ایجاد کند تا انســان ها به ســوی چنــان جامعه ای 
بروند.« 80/12/28 نشریه ی خط حزب ا... به مناسبت فرا رســیدن ایام والدت پیامبر رحمت و مهربانی هفت شاخص  اصلی و 

مهم جامعه ی نبوی را در بیانات رهبر انقالب مرور می کند.

شاخص اّول، ایمان و معنوّیت 
انگیزه و موتور پیش برنده ی حقیقی در 

1
نظــام نبــوی، ایمانــی اســت کــه از 
سرچشمه دل و فکر مردم می جوشد و دست و 
بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در 
می آورد. پس شاخص اّول، دمیدن و تقویت روح 
ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست 
به افراد است، که پیغمبر این را از مکه شروع کرد و 

در مدینه پرچمش را با قدرت باال برد. 80/2/28 

شاخص دوم، قسط و عدل 
 اســاس کار بــر عدالــت و قســط و 

2
رســاندن هر حّقی به حقــدار - بدون 
هیــچ مالحظــه -اســت. 80/2/28 خصوصیــت 
جاهلیت، نظــام ظالمانه بــود... اســالم نقطه ی 
مقابــل آن را آورد. اســتقرار عــدل را آورد. »اّن اهلل 
یأمــر بالعــدل واالحســان« )نحــل/90(... شــما 
مبــارک  حیــات  و  اســالمی  زندگــی  می بینیــد 
پیغمبر)( و تاریخ اسالمی در بهترین ازمنه و 
ســالم ترین دوران هایش، حاکی از عدل پروری و 
عدالت جویی است. این هم یکی از ممّیزات بعثت 

پیغمبر )( است. 73/10/10

شاخص سوم، علم و معرفت
3 در نظــام نبــوی، پایــه همــه چیــز، 
دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری 
اســت. کســی را کورکورانــه بــه ســمتی حرکت 
نمی دهند؛ مردم را با آگاهــی و معرفت و قدرِت 
تشخیص، به نیروی فّعال - نه نیروی منفعل - 
بــدل می کننــد. 80/2/28  خــدای متعــال بــه 
پیغمبرش در آن دوران دشوار مکه می فرماید: 
»قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیرة انا و 
من اّتبعنی«؛ )یوسف/108( خوِد پیغمبر با بصیرت 
حرکت می کند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر 
پیغمبر هم با بصیرت. این مال دوران مکه است؛ 
آن وقتــی که هنــوز حکومتــی وجود نداشــت، 
جامعه ای وجــود نداشــت، مدیریت دشــواری 
وجــود نداشــت، بصیــرت الزم بــود؛ در دوران 

مدینه، به طریق اولی. 88/7/15

شاخص چهارم، صفا و اخّوت 
در نظام نبوی، درگیری های برخاسته از 

شــخصی، 4 خرافــی،  انگیزه هــای 
سودطلبی و منفعت طلبی مبغوض است و با آن 
مبارزه می شود. فضا، فضای صمیمّیت و اخّوت و 
برادری و همدلی اســت. 80/2/28 در ماه هاى اّوِل 
ورود پیغمبر به مدینــه یکی از اّولیــن کارهایی که 
پیغمبــر انجــام دادنــد، ایجــاد عقــد اخــّوت بین 
مســلمانها بود؛ یعنی مســلمان ها را با هم برادر 
کردنــد... و طبقــات اینهــا و خانواده هــاى اینها و 
اشرافیگرِى اشراف مدینه و قریش را رعایت نکرد، 
غــالم ســیاهی را بــا یــک شــخص بزرگــی و یــک 
آزادشده اى را با یک آقازاده ی معروف بنی هاشم یا 
قریش برادر کرد. ]بنابراین[ یکی از کارهاى رسول 
اکرم ایــن بود کــه فضاى جامعــه را به شــکل یک 
فضاى مهربان و سرشار از مهر و محّبت... بسازد. 

امروز تکلیف ما هم همین است. 68/7/28

شاخص پنجم، صالح اخالقی و رفتاری 
مهم الکتاب 

ّ
انسان ها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخالقی، پیراسته و پاک می کند؛ انساِن با اخالق و مزّکی می سازد؛ »و یزّکیهم و یعل 5

و الحکمة«.تزکیه، یکی از آن پایه های اصلی است؛ یعنی پیغمبر روی یکایک افراد، کار تربیتی و انسان سازی می کرد. 80/2/28 

شاخص ششم، اقتدار و عّزت 
جامعه و نظام نبوی، توســری خور، وابســته، دنباله رو و دســت حاجت به ســوی این و آن درازکن نیســت؛ عزیــز و مقتدر و  6
تصمیم گیر است؛ صالح خود را که شــناخت، برای تأمین آن تالش می کند و کار خود را پیش می برد. 80/2/28 وقتی در فتح 
مکه، ابوســفیان مخفیانه و با حمایت عّباس - عموی پیغمبر - به اردوگاه آن حضرت آمد تا امــان بگیرد، صبح دید که پیغمبر وضو 
می گیرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده اند تا قطرات آبی را که از صورت و دست ایشان می چکد، از یکدیگر بربایند! گفت: من کسری 
و قیصر - این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا - را دیده ام؛ اما چنین عّزتی را در آنها ندیده ام. آری؛ عّزت معنوی، عّزت واقعی است؛ »وهلل 

العّزة و لرسوله و للمؤمنین«؛)منافقون/ 8( مؤمنین هم اگر آن راه را بروند، عّزت دارند. 80/2/28

شاخص هفتم، کار و حرکت و پیشرفِت دائمی
ف در نظام نبوی وجود ندارد؛ به طور مرّتب، حرکت، 

ّ
7 توق

کار و پیشرفت است. اتفاق نمی افتد که یک زمان بگویند: 
دیگر تمام شد؛ حال بنشینیم استراحت کنیم! این وجود ندارد. البته 
ایــن کار، کاِر لــّذت آور و شادیبخشــی اســت؛ کار خســتگی آور و 
کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده ای نیست؛ کاری است که 
به انسان نشاط و نیرو و شــوق می دهد. 80/2/28 پیغمبر اکرم اکتفا 
نمی کردند به اینکه دســتور بدهند که مردم بایــد کار کنند و تالش 
کنند؛ ]بلکه[ با روش هاى مختلــف، روحیه ی کار و تــالش را در مردم 
زنده می کردند. پیغمبر گاهی که یک جوانی را مشــاهده می کرد که 
بیکار است، می فرمود: خدا از جوانی که عمر خودش را تلف می کند 

و به بیکارى می گذراند، خشنود نیست. 68/7/28


