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فرارسیدن ماه رجب و والدت امام محمد باقر � مبارک باد

داســتاِن تحریم هــای ظالمانــه  سخن
علیــه ایــران از اینجــا شــروع شــد هفتـه

به خاطــر  ایــران  ــت 
ّ
»مل کــه 

بــه دنبــال  نیازهــای صلح آمیــز کشــور، 
فّعالّیــت هســته ای بــوده و هســت. مــا تــا 
چند ســال دیگــر احتیــاج داریم بــه حّداقل 
ــه از  ــی ک ــروی برق ــگاوات نی ــزار م ــت ه بیس
ــته ای  ــروی هس ــته ای و از نی ــات هس امکان
اســتفاده بشــود و به  دســت بیایــد... ]لذا[ 
نظــام جمهــوری اســامی دنبــال اقــدام 
علمــی و عملــی در ایــن راه حرکــت کــرد؛ 
یــک کار مشــروع، یــک کار صحیــح، یــک کار 
بی ضــرر و بی خطــر... ایــاالت مّتحــده ی 
ــت و 

ّ
آمریــکا کــه از پیشــرفت علمــی ایــن مل

تهــای دیگــر نگــران اســت و 
ّ
همــه ی مل

مایــل بــه پیشــرفت علمــی نیســت و اجــازه 
تهــا پیشــرفت کننــد در مقابل 

ّ
نمیدهــد مل

ــِح جمهــوری  ایــن حرکــِت مشــروع و صحی
را  ظالمانــه ای  تحریمهــای  اســامی، 
تحمیــل کــرد.«    96/06/26 هرچنــد کــه 
و  آمریــکا  ایرادگیــری  »مســئله ی 
تحریمهایــی که علیــه مــا اعمــال میکنند و 
دشــمنی ای کــه بــا مــا میکننــد، مربــوط به 
بهانــه  ایــن  نیســت،  هســته ای  انــرژی 
اســت.«    97/02/19 امــا بــا این حــال 
نتیجــه  ایــن  بــه  کشــور  »مســئولین 
ــی از  ــد و از بخش ــره کنن ــه مذاک ــیدند ک رس
ایــن حــّق خــود صرف نظــر کننــد، بــرای 
اینکــه تحریمهــا برداشــته بشــود و ایــن کار 
را کردنــد.«       96/06/26  در واقــع هــدف 
مشــخص جمهــوری اســامی از مذاکــرات 
هســته ای و توافق نامــه ی برجــام »رفــع 
تحریــم« بــود: »مــا مذاکــره کردیــم کــه 
تحریــم برطــرف بشــود؛ شــروع مذاکــره 
بــرای ایــن بــود، ادامــه ی مذاکــره بــرای این 
بــود.«   97/03/02  و همچنیــن »برجــام 
اصــًا بــرای برداشــتن تحریمهــا بــود؛ بــرای 
برداشــته  ظالمانــه  تحریمهــای  اینکــه 

بشود.«       95/05/11 
   نقِض روح و جسم برجام

امــا واقعیــت ایــن اســت که تــا مدتهــا در 
اســامی  »جمهــوری  عمــل  صحنــه ی 
عمــل  برجامــی  تعّهــدات  تمامــی  بــه 
کــرد.«     99/11/19 و در نقطــه ی مقابــل 
»آمریکا و ســه کشــور اروپایــی که همه ی 

تعّهــدات برجامــی را زیــر پــا گذاشــتند... 
یــک برهــه ی بســیار کوتاهــی در اّول کار 
بعضی از تحریمها را -نه همه ی تحریمها 
دوبــاره کردنــد،  تعطیــل  تــا 

ّ
موق  را- 

 برگشتند... و بعد تحریمها را افزایش هم 
دادند؛ شاید دو برابر، سه برابر تحریمها را 

زیاد هم کردند.«    99/11/19 
این بدعهــدی اوال از ســوی هــر دو دولت 
دمکــرات و جمهوریخــواه آمریــکا بــود: 
»آمریکا پابند به تعّهدات خودش نیست. 
نگوییــد اینها کار ترامپ اســت؛ نــه، دولت 
قبل هــم که بــا ما نشســت، صحبــت کرد 
و وزیــر خارجــه اش ده روز، پانــزده روز در 
اروپا پابند جلســات بــود، آنها هــم تقریبا 
همین جور ]بودند[؛ حاال به شکل دیگری 
عمل کردنــد ولی نقــض کردنــد؛ آنها هم 
تحریم کردنــد، آنها هم برخــاف تعّهدات 
خودشــان عمــل کردنــد. دولــت آمریــکا 
برخاف تعّهدات خودش عمل میکند.«  
   97/03/30 ابتدا »روح و جسم برجام« 
در دولــت اوبامــا نقــض شــد و در ادامــه 
این روند بــا اقدامات ترامپ تکمیل شــد: 
»دولتــی کــه بــه ایــن راحتــی معاهده ی 
بین المللــی را نقــض میکنــد، بعــد هــم 
مثل آب خــوردن زیــر امضایــش میزند و 
میگویــد مــن از معاهــده خارج شــدم.«  
   97/03/02 و البتــه اروپایی هــا هــم که 
»دنباله رِو آمریکا« هستند به وظایف شان 
عمل نکردنــد: »وظیفــه ی اروپایی ها این 
بود کــه می ایســتادند در مقابــل آمریکا، 
میگفتند ما به تعّهد خودمــان پایبندیم؛ 
ی 

ّ
تعّهد آنها این بود که تحریمها به طور کل

برداشته بشود؛ باید محکم می ایستادند، 
]اّما[ با بهانه های مختلف نایستادند.«     

98/01/01
   گفتم به آمریکا اعتماد نکنید!

هرچنــد اتفاقــات رخ داده در ایــن مســیر 
به بدعهدی و ذات اســتکباری و ُسلطه گر 
دولــت آمریــکا برمی گــردد اما بــرای ما نیز 
تجربــه ای گرانبها در عرصه ی دیپلماســی 
گرفــت.  شــکل  بین المللــی  تعامــل  و 
تجربه ای که نشان داد اعتماد به دشمن 
می توانــد هزینه هــای ســنگینی را بــه مــا 
تحمیل کــرده و مانــع تأمیــن منافع ملی 
شــود: »از روز اّول بارهــا و بارهــا گفتــم به 

آمریکا اعتمــاد نکنیــد!... اگــر میخواهید 
قرارداد ببندید، تضمین های الزم را فراهم 
بکنیــد، بعــد صحبت کنیــد، بعد قــرارداد 
ببندیــد، بعد امضــا کنید؛ بــه حــرِف اینها 
اعتماد نکنید. یکــی از چیزهایــی که بنده 
آن وقت، بخصــوص روی آن تصریح کرده 
بودم ایــن بود که گفتــم ما این قــرارداد را 
قبول میکنیم به این شــروط -چند شرط 
بــود- یکی از شــرط ها این بــود که گفتیم 
رئیس جمهوِر وقِت آمریکا بنویسد و امضا 
کند کــه تحریمها برداشــته شــد؛ این جزو 
شرایط ما بود، جزو شرایط بنده بود؛ خب، 
مسئولین محترم زحمت کشیدند، تاش 
کردند، عــرق ریختند، ]ولی[ نتوانســتند و 
این نشد و نتیجه اش این اســت که دارید 
مشــاهده میکنیــد.«     97/02/19در 
حقیقــت، عجلــه و شــتابزدگی و فراهــم 
نساختن تضمین و پشتوانه ی مستحکم 
موجب »خســارت« شــد: »وقتــی عجله 
داریم که کار را زودتــر تمام کنیم و به جایی 
برســانیم، از جزئیــات غفلــت می کنیــم و 
گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد 
رخنه و نقطه ی سلبی در آن کار می شود.«  
  95/09/07 نکتــه ی دیگــر اینکــه ما در 
مقابــل تمــام نقــض عهدهــای آمریــکا و 
اروپا طی چند ســال اخیر »حرکــت عملِی 
قوی« نکردیم: »ما خــب در مقابل خیلی 
از این تحریمهایی کــه اینها ایجــاد کردند، 
کارهایی کــه کردند، خافهایــی که کردند، 
اعتــراض کردیــم اّمــا یــک حرکــت عملــی 
قــوی ای انجــام ندادیــم.«   97/03/02  
و این موجب شــد آنان که بدهکار بودند 
»گســتاخ، طلبکارانــه، وقیــح، می آیند به 
میدان و حرف میزنند، طلبکاری میکنند.«  
  97/03/02  ایــن تجربــه نشــان داد که 
»عقب نشــینی در مقابــل آنهــا، انعطاف 
در مقابــل آنهــا هیچ تأثیــری در کــم  کردن 
دشــمنی آنهــا نــدارد.«      97/03/02 در 
حقیقــت »ایــن برجــام شــد بــرای مــا یک 
نمونــه، یک تجربــه... گفتــم برجــام و این 
مذاکرات هســته ای، بــرای ما یــک نمونه 
خواهــد بود؛ ببینیــم آمریکایی هــا چه کار 
میکنند... حاال معلوم شد در عمل چه کار 
میکنند! در ظاهر وعده میدهنــد، با زبان 
چرب و نرم حرف میزنند اّما در عمل توطئه 

میکنند، تخریب میکنند، مانع از پیشرفت 
کارها میشوند.«   95/05/11     

   چه باید کرد؟
حال و بعد از طی این مســیر و کســب این 
تجربه، امــروز برای تأمیــن منافع ملی چه 
بایــد کــرد؟ گام اول این اســت کــه بدانیم 
»به دشــمن اطمینان نمیشــود کرد.«     
 95/05/11و »عقب نشینی در مقابل آنها 
هیچ تأثیری در کم  کردن دشمنی ندارد.« 
     97/03/02در حقیقــت راه درســت 
بــرای تأمین منافع ملــی این اســت که در 
مقابــل آمریکایی هــا »طــرف مقابــل هم 
اگر ابــزار فشــاری در اختیــار دارد، از آن ابزار 
فشــار اســتفاده کند؛ راه فقط این است. 
اگر چنانچه از آن ابزار فشــار استفاده کرد، 
ــف کند؛ یا 

ّ
آن وقت طــرف را میتواند متوق

ف کند.«  
ّ

فشــار را کم کند یا فشــار را متوق
    98/03/08بــر ایــن اســاس »تصمیم 
مجلــس و دولــت در بــاب لغــو تعّهــدات 
برجامــی، تصمیــم درســتی اســت؛ کامًا 
تصمیم منطقی و ُعقایــی و قابل قبولی 
اســت. وقتــی طــرِف مقابــل، تقریبــا بــه 
هیچ کــدام از تعّهدات خــودش در برجام 
عمل نمیکند، معنی نــدارد که جمهوری 
اســامی به همه ی تعّهدات خــودش در 
برجام عمل کند؛ لذا از مّدتی پیش تدریجا 
بعضــی از تعّهــدات را لغــو کردنــد، اخیــرًا 
 هم تعّهــدات دیگــری را کنار گذاشــتند.«

 99/10/19    
   سیاسِت قطعِی جمهوری اسالمی

حاال ماجرای تحریــم و برجام بــه این نقطه 
رسیده که توپ در زمین آمریکا و اروپاست: 
»آمریــکا و ســه کشــور اروپایی کــه همه ی 
تعّهدات برجامــی را زیر پا گذاشــتند، دیگر 
حق ندارند برای برجام شرط و شروط تعیین 
کنند... آن طرفی که حق دارد برای ادامه ی 
کار برجام شــرط معّین کند ایران است.«     
 99/11/19و جمهــوری اســامی ایــران نیز 
#حرف_قطعی خود را اعــام کرده: »باید 
آمریکا تحریمهــا را کا لغــو کنــد؛ آن هم نه 
به زبــان و روی کاغذ که بگوید لغــو کردیم؛ 
نه، بایســتی در عمل تحریمهــا را لغو کنند 
و مــا راســتی آزمایی کنیم و احســاس کنیم 
که درســت تحریمها لغو شــده، آن وقت ما 
 هم به این تعّهدات برجامــی برمیگردیم.«
      99/11/19  ملــت ایــران یــک مطالبــه ی 
کامــا مشــخص دارد: »اصــًا مســئله  ی 
ما این نیســت که آمریــکا به برجــام برگردد 
یــا برنگــردد. آنچــه مطالبــه ی منطقــی و 
عقانــی مــا اســت، رفــع تحریمهــا اســت؛ 
ایــن  بشــود.  برداشــته  بایــد  تحریمهــا 
ــت ایــران اســت.«

ّ
 حــّق غصب شــده ی مل

     99/10/19 البّتــه »مســئله ی خســارتها 
هســت کــه جــزو مطالبــات مــا اســت و در 
مراحــل بعــدی دنبــال خواهــد شــد .«     

 99/10/19
حاال داســتاِن تحریــم به اینجا رســیده که 
توطئــه  دشــمن در مقابــل اراده ملــت 
ایــران نــاکام مانــده و ایــن نویــد پیــروزی 
ت ایران 

ّ
اســت: »تحریمی هم که علیــه مل

راه انداختنــد... در تاریــخ ســابقه نــدارد 
و انشــاءاهلل شکســتی هــم که آمریــکا در 
این قضّیه میخــورد، در تاریخ بی ســابقه 

خواهدبود.«     97/10/19

امـــام باقـــر علیه الصاةوالســـام در ایجـــاد تشـــکیات 
تشـــیع و یـــک ســـازمان قـــوی و همگانـــی از همـــه ی 
وســـایل مشـــروع و ممکـــن اســـتفاده کـــرد.   1367/6/25
همین کـــه امـــام باقـــر علیـــه الســـام افـــرادی را تربیـــت 
کنـــد، بـــه عنـــوان وکیـــل و نایـــب  خـــود بگـــذارد کـــه 
کار آن حضـــرت را دنبـــال کننـــد، و ادامـــه ی تبلیغـــات 
و تعلیمـــات آن حضـــرت را بـــه عهـــده بگیرنـــد. ایـــن 
ـــام  ـــل از ام ـــه از قب ـــود، ک ـــان ب ـــی ایش ـــازماندهی  پنهان س
ـــود، امـــا در زمـــان آن حضـــرت کاری  باقـــر شـــروع شـــده ب

ــود.   1366/5/9 ــاک بـ ــیار خطرنـ بسـ
مبـــارزه بـــا تحریـــف، در دوران امـــام باقـــر )علیه الســـام( 
ــترده تر  ــرت گسـ ــان آن حضـ ــش از زمـ ــه ی پیـ از همیشـ
انجـــام شـــد.مبارزه ی فرهنگـــی یعنـــی تـــاش بـــرای 
تغییـــر فرهنـــگ حاکـــم بـــر ذهنهـــای مـــردم، تـــا راه را 
ـــی  ـــت طاغوت ـــر حکوم ـــوار و ب ـــی هم ـــت اله ـــرای حکوم ب
را  کار  ایـــن  )علیه الســـام(  باقـــر  امـــام  و  ببندنـــد 
ــان  ــن. ایشـ ــی ایـ ــن یعنـ ــر علم االولیـ ــرد. باقـ ــروع کـ شـ
شـــکافنده ی حقایـــق قرآنـــی و دانشـــهای اســـامی 

بودنـــد.   1366/5/9

امام محمد باقر ؟ع؟
و تشکیالت پنهانی تشیع

انسان 25۰ ساله  

اگــر کســی بــه ایــن تبلیغاتــی کــه دشــمنان از راههــای 
نظــرش  بــه  کنــد،  گــوش  می کننــد،  القــا  مختلــف 
سراشــیب  در  چیــز  همــه  ایــران  در  کــه  می رســد 
ســقوط اســت! انــگاری می خواهنــد همــه ی امیدهــا 
را پایان یافتــه وانمــود و قلمــداد کننــد. اف بــر ایــن 
دشــمنان خبیــث! ایــن ملــت ُپرجــوش و ُپرشــور، ایــن 
ملــت جــوان و شــاداب ایــن ملــت بــا فرهنــگ و باایمــان، 
ایــن ملتــی کــه بــر ایــن همــه مشــکات فایــق آمــد، 
آیــا جایــی بــرای ناامیــدی دارد؟ امیــد از خداســت - 
»الَتیأســوا ِمــن َروِح اهلل«1 - یــأس از شــیطان اســت. 
ــن  ــار ای ــه در انتظ ــی ک ــد، آینده ی ــردم بدانن ــاد م ــد آح بای
ملــت اســت، بــه مراتــب از ســالهای گذشــته بهتــر و 
شــیرین تر خواهــد بــود. بــه فضــل پــروردگار، در ســایه ی 
پایمــردی ملــت و تــاش و تــوان شــما مــردم، هیــچ 
ــت را  ــن مل ــد ای ــا می خواهن ــت. آنه ــدنی نیس ــزی نش چی
ناامید کننــد، تــا کارهــا را متوقــف نماینــد.      70/5/30    1(  

ســوره یوســف، آیــه87

منشاء ناامیدی شیطان است

به رسم آیه ها   

انســان نمــاز را خــوب بخوانــد، بــا توجــه بخوانــد، 
حضــور قلــب داشــته باشــد. حضــور قلــب یعنــی 
انســان از آنچــه کــه میگویــد و آنچــه کــه در ذهنــش 
ــد؛  ــل نباش ــود، غاف ــاری میش ــش ج ــر زبان ــذرد و ب میگ
اینجــور نباشــد کــه نفهمــد. مثــًا مــن کــه حــاال دارم 
بــا شــما حــرف میزنــم، خــب، شــما مخاطبیــد. انســان 
توجــه دارد کــه یــک مخاطبــی دارد و دارد گــوش 
میکنــد و دارد حــرف میزنــد. در نمــاز هــم همیــن جــور 
باشــد؛ یــک مخاطبــی داشــته باشــیم، بــا او حــرف 
بزنیــم. مــن حّتــی عــرض میکنــم اگــر کســی معنــای 
نمــاز را هــم ندانــد، اصــًا هیــچ ندانــد معنــای ایــن 
عبــارات چیســت، امــا همیــن قــدر بدانــد دارد بــا یکــی 
ــه  ــن قضی ــد، ای ــرف میزن ــدا ح ــا خ ــد، دارد ب ــرف میزن ح

انســان را نزدیــک میکنــد.   90/1/23

معنای حضور قلب در نماز

درس اخالق  

 ،56 ســـال  بهمـــن  بیســـت ونهم  در  مـــردم  حضـــور 
شـــبیه کار امـــام ســـّجاد  و جنـــاب زینـــب کبـــری  بـــود 
کـــه نگذاشـــتند حادثـــه ی عاشـــورا فرامـــوش بشـــود. 
ــار  ــن بـ ــتند ایـ ــن نگذاشـ ــت ونهم بهمـ ــا در بیسـ تبریزی هـ
 بنـــا بـــر ایـــن بـــود کـــه کشـــتار قـــم و حضـــور 

ّ
زمیـــن بمانـــد َواال

مـــردم و همه چیـــز فرامـــوش بشـــود اّمـــا تبریزی هـــا 
ـــی  ـــا خبرهای ـــم آن روزه ـــوش نمیکن ـــن فرام ـــتند. م نگذاش
ــخصّیت های  ــوت شـ ــار و طاغـ ــتگاه جّبـ ــه دسـ ــد کـ می آمـ
برجســـته ی نظامـــی خـــودش را فرســـتاد تبریـــز بـــرای 
اّمـــا مـــردم  اینکـــه جلـــوی حضـــور مـــردم را بگیرنـــد 
بیســـت ونهم بهمـــن را به وجـــود آوردنـــد؛ و تـــا امـــروز ایـــن 

روز زنـــده اســـت.      1393/11/29

تبریزی ها نگذاشتند کشتار
 مردم قم فراموش شود

روایت تاریخی  

سؤال:
آیـــا انتقـــاد از مســـئولین در جمعـــی کـــه آنهـــا 
حضـــور ندارنـــد، غیبـــت محســـوب می شـــود؟

جواب: 
انتقـــاد از عملکـــرد نادرســـت، کـــه بـــه صـــورت علنـــی 
انجـــام شـــده اســـت، غیبـــت محســـوب نمی شـــود 
و اشـــکال نـــدارد، ولـــی نبایـــد بـــه گونـــه ای باشـــد کـــه 
ـــف  ـــا تضعی ـــخاص ی ـــه اش ـــت ب ـــا اهان ـــر ی ـــب تحقی موج

ــود. ــامی شـ ــوری اسـ ــام جمهـ ــای نظـ نهادهـ

انتقاد از مسئولین

احکام  

ــا درافتـــاد،  ــا ایـــن قدرتهـ پشـــت هـــم ِهـــی می گفتنـــد نمی شـــود بـ
بیاییـــد بســـازیم. لکـــن شـــما دیدیـــد وقتـــی ملـــت خواســـت، 
شـــد. وقتـــی یـــک ملتـــی یـــک چیـــزی را می خواهـــد، می شـــود، 
ــد  ــت می گفتنـ ــه آن وقـ ــوری کـ ــان طـ ــت. همـ ــدا همراهـــش اسـ خـ
نمی شـــود ایـــن قـــدرت را بـــه هـــم زد، و شـــما عمـــل کردیـــد و شـــد.  

1358/08/ 11  

کالم امام   

اگر ملتی اراده داشته 
باشد، خدا همراهش 

می شود

میـــداِن اداره ی کشـــور و مدیریـــت کشـــور مگـــر شـــوخی 
اســـت؟ یـــک کشـــور را می خواهنـــد دســـت یـــک نفـــر 
بســـپرند؛ لـــذا بایـــد ورودی هـــای ایـــن میـــدان کنتـــرل 
ــت؛  ــد، کیسـ ــه دارد می آیـ ــی کـ ــردد کسـ ــوم گـ ــود و معلـ شـ
اصـــًا عرضـــه ایـــن کار را دارد؟ اعتقـــاد بـــه ایـــن کار دارد یـــا 
نـــدارد؟... خوشـــبختانه کشـــور مـــا کشـــور جوانـــی اســـت؛ 
لـــذا چهـــره ی جـــوان کشـــور اقتضـــاء می کنـــد کـــه یـــک 
نشـــاط خـــوب و قـــوی و جوانانـــه در کل دســـتگاه اجرایـــی 
وجـــود داشـــته باشـــد. نـــگاه کنیـــد ببینیـــد واقعـــا چـــه 
ـــت  ـــدار عدال ـــن و طرف ـــدار دی ـــاب و طرف ـــدار انق ـــی طرف کس
ــه  ــت؛ چـ ــی اسـ ــر و غنـ ــن فقیـ ــدم تبعیـــض بیـ ــدار عـ و طرفـ
ــاط الزم را دارد؛ چنیـــن  ــری و نشـ کســـی کفایـــت و دنبال گیـ

کســـی را پیـــدا کنیـــد.      1384/03/05

در میدان اجرا، نشاط جوانی الزم است

دولت جوان حزب اللهی  

نهـاد  از  کشـور  بهره منـدی  بـدون  اسـامی،  جامعـه ی 
خانـواده ی سـالم، سـرزنده و بانشـاط، اصـًا امـکان نـدارد 
پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه های فرهنگی و البته در 
زمینه های غیر فرهنگی، بدون خانواده های خوب، امکان 
پیشـرفت نیسـت. پـس خانـواده الزم اسـت. حـاال نقـض 
نشود که شما میگوئید در غرب خانواده نیست، پیشرفت 
هـم هسـت. آنچـه کـه امـروز در ویرانـی بنیـاد خانـواده در 
غـرب روزبـه روز بیشـتر دارد نمودارهایـش ظاهـر میشـود، 
اینها اثرش را خواهد بخشـید؛ هیچ عجله ای نباید داشـت. 
کـه  اینجـور نیسـت  تاریخـی  حـوادث جهانـی و حـوادث 
زودبـازده و زوداثر باشـد؛ اینهـا بتدریج اثر خواهد گذاشـت؛ 

کمااینکـه تـا حـاال هـم اثـر گذاشـته.       1390/10/14  

جامعه بدون داشتن خانواده های  
خوب پیشرفت نمی کند

خانواده ایرانی  

ــن  ــمن: ایـ ــا دشـ ــدی بـ ــی، مرزبنـ ــط خارجـ ــی، روابـ ـ
ّ
ــّزت مل عـ

و  حکمـــت،  »عـــّزت،  اصـــِل  از  شـــاخه هایی  ســـه،  هـــر 
ــی،  ــه ی جهانـ ــد. صحنـ ــط بین المللی انـ ــت« در روابـ مصلحـ
امـــروز شـــاهد پدیده هایـــی اســـت کـــه تحّقـــق یافتـــه یـــا 
در آســـتانه  ی ظهورنـــد: تحـــّرک جدیـــد نهضـــت بیـــداری 
اســـامی بـــر اســـاس الگـــوی مقاومـــت در برابـــر ســـلطه ی 
آمریـــکا و صهیونیســـم؛ شکســـت سیاســـت های آمریـــکا در 
ـــن  ـــکاران خائ ـــدن هم ـــر ش ـــیا و زمین گی ـــرب آس ـــه ی غ منطق
آنهـــا در منطقـــه؛ گســـترش حضـــور قدرتمندانـــه ی سیاســـی 
ــیع آن در  ــاب وسـ ــیا و بازتـ ــرب آسـ ــامی در غـ ــوری اسـ جمهـ

سراســـر جهـــان ســـلطه.
اینهـــا بخشـــی از مظاهـــر عـــّزت جمهـــوری اســـامی اســـت 
کـــه جـــز بـــا شـــجاعت و حکمـــت مدیـــران جهـــادی بـــه 
دســـت نمی آمـــد. ســـردمداران نظـــام ســـلطه نگراننـــد؛ 
ـــه و دروغ  ـــب و خدع ـــامل فری ـــا ش ـــا عموم ـــنهادهای آنه پیش
ـــت ایـــران عـــاوه  بـــر آمریـــکای جنایـــت کار، 

ّ
اســـت. امـــروز مل

تعـــدادی از دولتهـــای اروپایـــی را نیـــز خدعه گـــر و غیـــر 
ــد  ــامی بایـ ــوری اسـ ــت جمهـ ــد. دولـ ــاد میدانـ ــل اعتمـ قابـ
ـــهای  ـــد؛ از ارزش ـــظ کن ـــت حف

ّ
ـــا دق ـــا ب ـــا آنه ـــود را ب ـــدی خ مرزبن

ـــی خـــود، یـــک گام هـــم عقب نشـــینی نکنـــد؛ 
ّ
انقابـــی و مل

ــّزت  ــال، عـ ــد؛ و در همه حـ ــان نهراسـ ــوچ آنـ ــای پـ از تهدیدهـ
ـــت خـــود را در نظـــر داشـــته باشـــد و حکیمانـــه 

ّ
کشـــور و مل

و مصلحت جویانـــه و البّتـــه از موضـــع انقابـــی، مشـــکات 
 خـــود را بـــا آنـــان حـــل کنـــد. در مـــورد آمریـــکا 

ّ
قابـــل حـــل

 هیـــچ مشـــکلی متصـــّور نیســـت و مذاکـــره بـــا آن جـــز 
ّ

حـــل
 زیـــان مـــاّدی و معنـــوی محصولـــی نخواهـــد داشـــت.

  1397/11/22 »بیانیه ی گام دوم انقاب«   

ی
ّ
از ارزشهای انقالبی و مل

 یک گام هم عقب نشینی نکنید

حزب ا... این است  

عکس نوشت  

تصویر نامه رهبر انقاب اســامی به جوانان عراقی

آینده عراق در دستان شماست

از  من شما را دوست دارم و برای شما دعا میکنم و 
خداوند متعال پیروزی و  توفیق سعادت در دنیا و آخرت 
و ایستادگی در صراط مستقیم را برایتان مسئلت میکنم. 
و من به شما بشارت آینده ای درخشان برای عراق را 
می دهم؛ آینده ای که به دستان شما و با اراده باالیتان 

]ساخته خواهد شد[.ال حول و ال قوة اال باهلل 
سیدعلی خامنه ای

1399/11/2 

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــابــی

ارتباط بـا 
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گزیده بیانات

مرور فضائل ماه رجب در بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای

فرصت پیشرفت در فرصت پیشرفت در معنویتمعنویت
        عید خودسازی

ــرای عبــادت و توســل اســت. کلیــد حــل مشــکات، »دعــا،  ــام مــاه رجــب فرصت هایــی برجســته ب ای
یــاد خــدا و اصــاح دل هــا« اســت و مــاه رجــب عیــد کســانی اســت کــه قصــد اصــاح قلــوب خــود را 

دارنــد.   97/1/20

        غنیمت دانستن هر ساعت ماه رجب
ــردن  ــم ک ــتغاثه و محک ع و اس ــر ــه و تض ــر و توج ــل و تذک ــاه توس ــت؛ م ــی اس ــاه مبارک ــب، م ــاه رج م
پیونــد دلهــای محتــاج و نیازمنــد مــا بــه ذیــل لطــف و فضــل الهــی اســت. ایــن روزهــا را قــدر بدانیــد. 
هــر یــک روز مــاه رجــب، یــک نعمــت خداســت. در هــر ســاعتی از ایــن ســاعات، یــک انســان اگــر 

ــه ی  ــل آن، هم ــه در مقاب ــاورد ک ــت بی ــه دس ــزی را ب ــد چی ــد، میتوان ــگ و آگاه باش ــمند و زرن هوش
ــه  ــی را ب ــه اله ــت و توج ــف و عنای ــا و لط ــد رض ــی میتوان ــت؛ یعن ــوچ اس ــا پ ــای دنی نعمته

69/11/19 دســت آورد. 

        فرصِت تقویت ُبعد لطیف معنوی
ــر  ــاد بش ــا آح ــر م ــد را اگ ــن ُبع ــود دارد... ای ــانی وج ــر انس ــرا در ه ــف معناگ ــد لطی ــک ُبع ی

بتوانیــم در خودمــان تقویــت کنیــم، بقّیــه ی ابعــاد مــا را هدایــت خواهــد کــرد... آدمهــای 
خبیثــی کــه در دنیــا مشــاهده میکنیــد کــه یــا ظالمنــد، یــا ســّفاکند، یــا پول پرســتند، یــا 
ــا  ــرده، اینه ــه ک ــا غلب ــود اینه ــر وج ــاّدی ب ــاد م ــتند و ابع ــا شکم پرس ــتند، ی شهوت پرس
کســانی هســتند کــه آن ُبعــد معنوّیت گــرا را در خودشــان رشــد ندادنــد، بتدریــج 

ضعیــف شــده و از بیــن رفتــه. مــن بــه شــما جوانهــا عــرض میکنــم از مــاه رجــب اســتفاده 
کنیــد، بهــره ببریــد بــرای تقویــت ایــن ُبعــد معنوّیت گــرا. یــاد خــدا، ذکــر خــدا، دعاهایــی کــه 

ــز از گنــاه،  وارد شــده، توّجــه بــه مضامیــن ایــن دعاهــا، تــاوت قــرآن، نمــاز اّول وقــت، پرهی
اخــاق نیــک، در ایــن مــاه فرصتهــای بزرگــی اســت کــه در اختیــار همــه ی مــا هســت اّمــا شــما 

ــد.    95/2/1 ــر میتوانیــد اســتفاده کنی جوانهــا از ایــن فرصتهــا بهت

         دریای معرفت در دعاهای ماه رجب
دعاهــای مــاه رجــب یــک دریائــی از معرفــت اســت. در دعــا فقــط ایــن نیســت کــه انســان دل 
را بــه خــدا نزدیــک میکنــد؛ ایــن هســت، فراگیــری هــم هســت. در دعــا هــم تعلیــم اســت، هــم 
تزکیــه هســت. دعــا هــم ذهــن را روشــن میکنــد، حقایقــی را، معارفــی را بــه مــا می آمــوزد کــه 
در زندگــی بــه آنهــا نیــاز داریــم، و هــم دل را متوجــه بــه خــدا میکنــد. ذکــر الهــی را خیلــی بایــد 

مغتنــم بشــمرید.    88/3/29
 

        توجه به توحید و عظمت الهی
در دعاهــاى مــاه رجــب کــه از ائمــه � مأثــور اســت، انســان وقتــی نــگاه میکنــد، می بینــد 
بیشــتر ایــن دعاهــا ناظــر بــه جهــات توحیــدى اســت؛ پرداختــن بــه عظمــت الهــی، بــه 
ــوى  ــه س ــن را ب ــردن، راه روش ــاهده ک ــت مش ــن عظم ــل ای ــود را در مقاب ــی، خ ــات اله صف
پــروردگار شــناختن، دانســتن و بــه آن میــل و رغبــت پیــدا کــردن. یکــی از خصوصیــات 
دعاهــاى مــاه رجــب ایــن اســت: توجــه دادن بــه توحیــد، توجــه دادن بــه خــدا، بــه 
ــه  ــرک اســت ب ــد قــدر دانســت. اول ایــن مــاه، متب اســماء و صفــات الهــی. ایــن مــاه را بای

والدت امــام باقــر �؛ آخــر ایــن مــاه، متبــرک اســت بــه بزرگتریــن حادثــه ى 
تاریــخ؛ یعنــی بعثــت پیغمبــر.      92/2/25

           ایجاد آمادگی برای ماه رمضان
بـــرای این کـــه انســـان بتوانـــد وقتـــی وارد مـــاه رمضـــان شـــد، چشـــمش بـــاز باشـــد، 
ــن در  ــن و از ایـ ــدازد پاییـ ــرش را بینـ ــه سـ ــود کـ ــی نشـ ــی و گولـ ــار گیجـ ــود، دچـ ــل نشـ غافـ
ــرد و  ــتفاده ای ببـ ــد و اسـ ــر کنـ ــه دوروبـ ــی بـ ــرود؛ نگاهـ ــرون بـ ــود و از آن در بیـ وارد شـ
ـــعبان  ـــب و ش ـــاه رج ـــن م ـــود، ای ـــدا ش ـــما پی ـــن و ش ـــی در م ـــن آمادگ ـــه ای ـــرای این ک ب
ــاه  ــتر مـ ــب، بیشـ ــر. رجـ ــور دیگـ ــعبان یک جـ ــور، شـ ــب یک جـ ــد؛ رجـ ــرار داده انـ را قـ

ــت.    83/7/13 ــا و روزه اسـ ــاه دعـ ــتر مـ ــعبان، بیشـ ــت؛ شـ ــاز اسـ نمـ

           شکر ماه رجب
ــّرب بـــه ذات مقـــّدس  ــه ارزشـــهای الهـــی و تقـ ــّرب بـ ــاه رجـــب یـــک فرصـــت تقـ مـ
پـــروردگار و فرصـــت خودســـازی اســـت. ایـــن اّیامـــی کـــه در روایـــات مـــا 
به عنـــوان اّیـــام برجســـته معّرفـــی شـــده اند، اینهـــا همـــه فرصتنـــد؛ 
هـــر فرصتـــی هـــم نعمـــت اســـت و هـــر نعمتـــی هـــم نیازمنـــد شـــکر 
و ســـپاس اســـت. شـــکر و ســـپاس نعمـــت هـــم ایـــن اســـت کـــه 
انســـان نعمـــت را از خـــدا بدانـــد و آن را در راه خـــدا بـــه کار ببـــرد؛ مـــاه 
رجـــب از ایـــن نعمتهـــا اســـت... از مـــاه رجـــب قدردانـــی کنیـــد؛ در ایـــن 
مـــاه توّســـات خودتـــان بـــه درگاه پـــروردگار عالـــم را هرچـــه میتوانیـــد 
بیشـــتر کنیـــد؛ بـــه یـــاد خـــدا باشـــید و کار را بـــرای خـــدا انجـــام بدهیـــد. 

94/2/6   
 

           توجه بیشتر به استغفار
مـــاه رجـــب فرصـــت خوبـــی اســـت؛ مـــاه دعاســـت، مـــاه توســـل اســـت، مـــاه 
توجـــه اســـت، مـــاه اســـتغفار اســـت. دائـــم هـــم بایـــد اســـتغفار کنیـــم. هیـــچ 
ــدا  ــر خـ ــتغنی ام. پیغمبـ ــتغفار مسـ ــن از اسـ ــه مـ ــد کـ ــال نکنـ ــم خیـ ــس هـ کـ
ِ َیـــوٍم 

ّ
ســـَتغِفُر اهلَل فـــی ُکل

َ
لبـــی َو ِاّنـــی ل

َ
ُیغـــاُن َعلـــی ق

َ
ـــُه ل

َ
میفرمایـــد کـــه: »ِاّن

ـــتغفار  ـــه اس ـــاد مرتب ـــل روزى هفت ـــم حداق ـــر ه ـــک پیغمب ـــّرًة«. باش ـــبعیَن َم َس
میکـــرد. اســـتغفار بـــراى همـــه اســـت؛ بخصـــوص ماهـــا کـــه در ایـــن تحـــرکات 
مـــادى، در ایـــن دنیـــاى مـــادى غرقیـــم و آلوده ایـــم. اســـتغفار بخشـــی از ایـــن 
ـــاءاهلل  ـــت؛ ان ش ـــتغفار اس ـــاه اس ـــرد. م ـــن میب ـــد و از بی ـــزه میکن ـــی را پاکی آلودگ

فرصـــت را مغتنـــم بشـــماریم.    88/4/3

        سنت حسنه اعتکاف
در نیمـــه ی ایـــن مـــاه، جوانـــان مـــا ســـالهائی اســـت کـــه ایـــن ســـنت 
در  رفتـــن  را،  اعتـــکاف  ســـنت  کرده انـــد؛  رائـــج  کشـــور   در  را  حســـنه 
مســـاجد را، روزه گرفتـــن را. واقعـــا چقـــدر منظـــره ی زیبـــا و معّطـــری 
اســـت کـــه جمـــع کثیـــری از جوانهـــای مـــا برخـــاف ســـیره ی متعـــارف 
جوانهـــای دنیـــا کـــه غـــرق در شـــهوات و تمایـــات نفســـانی هســـتند، 
روزهـــا و شـــبهائی را روزه بگیرنـــد؛ برونـــد در یـــک مســـجدی بنشـــینند، 
اعتـــکاف کننـــد؛ شـــب و روزشـــان را ذکـــر و فکـــر و شـــنیدن معـــارف الهـــی 
و شـــنیدن احـــکام و مذاکـــره ی علـــم حقیقـــی - کـــه علـــم توحیـــد اســـت 
ــاب  ــت انقـ ــا از برکـ ــت. اینهـ ــی اسـ ــز مهمـ ــی چیـ ــن خیلـ ــد؛ ایـ ــرار دهنـ - قـ

اســـت.    92/2/25

توصیه معنوی برای جبران تعطیلی اعتکاف به دلیل شیوع کرونا

   نماز حضرت جعفر طیار بخوانید
کســـانی کـــه از عمـــل بافضیلـــت اعتـــکاف محـــروم مانده انـــد، بهتـــر اســـت در 
ـــد.    98/12/18 ـــار � بخوانن ـــر طی ـــرت جعف ـــاز حض ـــه روز نم ـــن س ـــک از ای ـــر ی ه

حرف قطعی درباره تحریم
سیاست جمهوری اسالمی ایران لغو همه تحریم ها در عمل است

این جوان شـما کـه از اینجـا بلنـد میشـود میـرود در خان طومـان، در زینبّیـه، در حلب میجنگـد و به شـهادت میرسـد، او جلوی چشـم آمریکا اسـت، 
ـت ایران حسـاب میَبرند. 

ّ
او جلوی چشـم رژیم صهیونیسـتی اسـت، این را می بیننـد؛ این انگیزه، شـجاعت و نیـروی عظیم را مشـاهده میکننـد، از مل

خدمت بزرگـی کـه جوانهـای شـما و خانواده های شـهیدان و خـود شـهیدان به انقـاب و به کشـور ایـران میکننـد این اسـت که بـرای انقـاب و برای 
ت ایران آبرو درسـت میکننـد.   گزیـده بیانـات در دیـدار خانـواده شـهدای مدافع حرم

ّ
مل

مزار: امامزاده ابراهیم آمل

خدمت بزرگ شهیدان
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم   مصطفی زال نژاد

شهید هفته  
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