
گزیده بیانات

بزرگداشـت شـهدا برای آینده ی این کشـور، حیاتی و ضروری اسـت. فرهنگ شـهادت یعنی فرهنگ تـاش کردن با سـرمایه گذاری از خـود برای 
اهـداف بلندمـّدت مشـترک بیـن همـه ی مـردم... ایـن فرهنـگ اگـر عمومی شـد، ایـن کشـور و هـر جامعـه ای کـه این فرهنـگ را داشـته باشـد، 

ف نخواهد شـد؛ بـه عقب بـر نخواهد گشـت و پیـش خواهـد رفـت.   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
ّ

هرگـز متوق

مزار: حرم علی بن مهزیار اهواز

با فرهنگ شهادت، هرگز متوقف نمی شویم

این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید سیدعمار موسوی

شهید هفته  

شهادت: فرودگاه نظامی T4 در استان حمص سوریه تاریخ شهادت:20 فروردین 97
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تقارن اعیاد پربرکت ماه شعبان و سال نو بر همه ملت ایران مبارک باد
سخن هفته

بازخوانی یک مطالبه مهم و سرنوشت ساز در گزیده بیانات حضرت آیت  اهلل خامنه ای

ینی ینی امیدآفر جهاِدجهاِد امیدآفر
تواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمنتواصی؛ زنجیره حفظ مردم مقابل دشمن

نگذارید مردم را با زور و فریب، 
جهّنمی کنند

جبهه دشمن فرسوده است

یک ملت حق دارد با رفاه زندگی کند...؛ حق دارد از انواع نعم الهی استفاده کند - در این شّکی نیست 
- همه قشرهای یک ملت هم بایستی بتوانند استفاده کنند؛ لیکن حّتی در مواقعی که یک دولت و یک 
ملت، برخوردار از درآمد هم هستند، اسراف مضر و مذموم و شرعًا حرام است؛ چه برسد آن وقتی که 
ت کم میشود... خطاب من در درجه اّول متوّجه کسانی است که متمّکنین 

ّ
درآمد یک کشور به طور موق

و میتوانند خرج کنند؛ میتوانند گوشت، مواد غذایی،  به دهانشان میرسد  به کشورند؛ دستشان 
امکانات زندگی، محصوالت مدرن، انواع و اقسام وسایل برقی و ماشینهای گرانقیمت تهیه کنند. »چو 
دخلت نیست، خرج آهسته تر کن«. نگو من دخل دارم؛ این جا دخل شخصی ماک نیست؛ دخل کشور 

ماک است. وقتی که یک ملت مقداری درآمدش کم میشود، باید ماحظه کنند.    ۱۳۷۷/۱۰/۰۴ 

رفاه حق ملت است، امااسراف هرگز!

خطبه های انقالب  

تحویـــل حـــال ِالـــی احســـن الحـــال 
در  ان شـــاءاهّلل   کـــه  اســـت  ایـــن 
ایـــن ســـال نـــو مـــا تغییـــرات روحـــی 
بدهیـــم، یعنـــی واقعـــًا تحـــول بـــر 
ایمـــان حاصـــل بشـــود. و او بـــه 
ایـــن اســـت کـــه همان طـــوری کـــه ســـیرۀ انبیـــا بـــوده 
اســـت، جنـــگ و صلحشـــان بـــرای خـــدا بـــوده اســـت، 
ـــرد  ـــح نک ـــدا و صل ـــرای خ ـــرد ااّل ب ـــگ نک ـــری جن ـــچ پیغمب هی
ــع  ــد واقـ ــن دو عیـ ــا بیـ ــوروز مـ ــال نـ ــدا. امسـ ــرای خـ ااّل بـ
شـــده اســـت: یکـــی عیـــد ســـعید والدت حضـــرت امـــام 
ـــام  ـــن اس ـــدۀ دی ـــه احیاکنن ـــه( ک ـــام  اهّلل  علی ـــین )س حس
بـــود از صـــدر اســـام تـــا آخـــر الزمـــان، و یکـــی هـــم عیـــد 
۱۵ شـــعباِن ولـــی عصـــر )ارواحنـــا لـــه الفـــداء( کـــه او تـــا 
ازل احیـــا می کنـــد دیـــن خـــدای تبـــارک و تعالـــی را. 
ـــل  ـــوری عم ـــو ط ـــال ن ـــن س ـــا در ای ـــت م ـــه مل ـــم ک امیدواری
ـــن  ـــده ای ـــت. و عم ـــوده اس ـــا ب ـــا و اولی ـــیرۀ انبی ـــه س ـــد ک کن

اســـت کـــه هواهـــای نفـــس از بیـــن بـــرود.    ۶۸/۰۱/۰۱ 

و  حرکتهـــا  همـــه ی  جهت دهنـــده ی  اخـــاق،  و  معنوّیـــت 
فّعالّیتهـــای فـــردی و اجتماعـــی و نیـــاز اصلـــی جامعـــه اســـت؛ 
ــاّدی،  ــا کمبودهـــای مـ ــا، محیـــط زندگـــی را حّتـــی بـ بـــودن آنهـ
ــاّدی،  ــورداری مـ ــا برخـ ــی بـ ــودن آن حّتـ ــازد و نبـ ــت میسـ بهشـ
جهّنـــم می آفرینـــد. شـــعور معنـــوی و وجـــدان اخاقـــی در 
جامعـــه هرچـــه بیشـــتر رشـــد کنـــد بـــرکات بیشـــتری بـــه بـــار 
مـــی آورد؛ ایـــن، بی گمـــان محتـــاج جهـــاد و تـــاش اســـت و 
ایـــن تـــاش و جهـــاد، بـــدون همراهـــی حکومتهـــا توفیـــق 
بـــا  البّتـــه  چندانـــی نخواهـــد یافـــت. اخـــاق و معنوّیـــت، 
پـــس حکومتهـــا  بـــه دســـت نمی آیـــد،  دســـتور و فرمـــان 
ـــود  ـــا اّوًال خ ـــد، اّم ـــاد کنن ـــره ایج ـــدرت قاه ـــا ق ـــد آن را ب نمیتوانن
بایـــد منـــش و رفتـــار اخاقـــی و معنـــوی داشـــته باشـــند، و 
ثانیـــًا زمینـــه  را بـــرای رواج آن در جامعـــه فراهـــم کننـــد و بـــه 
نهادهـــای اجتماعـــی دراین بـــاره میـــدان دهنـــد و کمـــک 
ـــیوه ی  ـــه ش ـــاق، ب ـــت و اخ ـــّد معنوّی ـــای ض ـــا کانونه ـــانند؛ ب برس
ــا  ــه جهّنمی هـ ــد کـ ــازه ندهنـ ــه اجـ ــتیزند و خاصـ ــول بسـ معقـ

مـــردم را بـــا زور و فریـــب، جهّنمـــی کننـــد.  22 /9۷/۱۱

یکی از نقاط امیـــد ]در حرکت عمومی به ســـمت چشـــم انداز[، فرســـودگی جبهـــه ی مقابل ما اســـت. بنده به طـــور قاطع 
انهـــاَر ِبه؛ 

َ
میگویم امـــروز تمـــّدن غربی دچـــار انحطاط اســـت، یعنـــی واقعـــًا در حال زوال اســـت: َعلـــٰی َشـــفا ُجُرٍف هـــاٍر ف

م؛۱ لـــب گودال اســـت؛ این جـــوری اســـت. البّته حـــوادث و تحـــّوالت جوامـــع بتدریج اّتفـــاق می افتـــد؛ یعنی 
َ
فـــی نـــاِر َجَهّن

صـــَدُق ِمَن 
َ
ف ناپذیر خدا کـــه »ِان َتنُصـــُروا اهّلَل َینُصرُکـــم«.2 خب، َوَمن ا

ّ
زود احســـاس نمیشـــود... و بعد هم وعـــده ی تخل

اهّلِل قیاًل؟۳ چه کســـی از خدا راســـتگوتر اســـت؟ وعده ی  چه کســـی از خدا درســـت تر اســـت؟ خدا میگوید: ِان َتنُصـــُروا اهّلَل 
َینُصرُکـــم؛ اگر شـــما نصـــرت کردید خـــدا را، یعنـــی به ســـمت تمّدن اســـام و جامعـــه ی اســـامی و تحّقق دین خـــدا پیش 

رفتید، خدا شـــما را یاری میکنـــد.   9۸/۳/۱        ۱( ســـوره توبه، آیـــه ۱۰9           2( ســـوره محمد، آیه ۷        ۳( ســـوره نســـاء، آیه ۱22

حزب ا... این است  کالم امام   

به رسم آیه ها   

حرفی که از دهان انسان خارج میشود، 
باید واقعی، صمیمی، متکی به اطاعات 
و  صادق  زبان  از  برآمده ی  و  درست 
راستگو باشد. اینجور نباشد که حاال برای 
اینکه توجه مردم را جلب کنیم، هرچه به 
دهانمان آمد، بگوئیم؛ اینها را باید مراقبت 
درست  میدانند  که  کاری  نامزدها  کنند. 
است، میتوانند انجام دهند، آن را بگویند؛ 
مواجه  واقعیت  با  را  مردم  کنند  سعی 
واقعیت  هم  اوضاع،  واقعیت  هم  کنند؛ 
خودشان. اگر چنانچه ما صادقانه عمل 
خواهد  کمک  هم  الهی  اراده ی  کردیم، 
کرد. گاهی کمک به این بنده ی حقیر این 
است که توفیق این مسئولیت را پیدا کنم، 
گاهی کمک به من این است که توفیق این 
مسئولیت را پیدا نکنم؛ هر دویش کمک 

الهی است.   92/۳/۸

سؤال: 
آیـــا غســـل و روزه بـــه نیـــت عیـــد نـــوروز 

صحیـــح مـــی باشـــد؟

جواب: 
غســـل و روزه ی عیـــد نـــوروز مســـتحب 

مـــی باشـــد.

نباید برای جلب توجه 
مردم، هر حرفی زد

قسم خوردن در معامله

دولت جوان حزب اللهی  

احکام  

مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و معنویت میتواند 
ایفاء کند، آن نقشی است که به عنوان یک مادر و یک همسر میتواند 
آن کاری  این،  او مهمتر است؛  از همه ی کارهای دیگر  این  ایفاء کند؛ 
است که غیر از زن، کس دیگری نمیتواند آن را انجام دهد. این زن اگر 
باید  را  مسئولیت  این  اما  باشد،  داشته  هم  دیگری  مهم  مسئولیت 
مسئولیت اول و اصلی خودش بداند. بقای نوع بشر و رشد و بالندگی 
استعدادهای درونی انسان به این وابسته است؛ حفظ سامت روحی 
مقابل  در  طمأنینه  و  آرامش  و  َسکن  است؛  وابسته  این  به  جامعه 

بیقراریها و تاطم ها به این وابسته است.   ۸۶/۰۴/۱۳

کردند.  مجاهدت  خدا  برای  پاسداران 
حسین بن علی  والدت  روز  پاسدار،  روز 
علیه الّسام است؛ یعنی مظهر مجاهدت 
مجاهدت  این  خدا.  برای  پاک  و  خالص 
اگر از سوی مردم جواب داده شد، مثل 
مجاهدت نبّی اکرم میشود که حکومت 
اسامی را به وجود آورد و تاریخ را عوض 
دلهای  همراهی  و  کمک  با  اگر  اما  کرد؛ 
واقعه  مانند  نشود،  مواجه  مؤمن 
به  حسین  امام  که  میشود  عاشورا 

شهادت میرسد.   ۱۳۸۱/۰۷/۱۷

 بالندگی استعداد انسان،
   وابسته به نقش مادران و همسران است

خانواده ایرانی  

ما همان ماده خام هستیم که  اگر روی خودمان کار کردیم و توانستیم این ماده خام را به شکل های 
برتر تبدیل کنیم، آن کار الزم در زندگی را انجام داده ایم. هدِف حیات همین است. وای به حال کسانی که 
روی خودشان از لحاظ علم و عمل کاری نکنند و همان طور که وارد دنیا شدند، به اضافه پوسیدگی ها 
و ضایعات و خرابی ها و فسادها که در طول زندگی برای انسان پیش می آید، از این دنیا بروند. مؤمن 
باید به طور دائم روی خودش کار کند؛ به طور دائم. نه این که خیال کنید »به طور دائم« زیادی است یا 
نمی شود؛ نه. هم می شود، هم زیادی نیست. اگر کسی مراقب خود باشد؛ مواظب باشد کارهای ممنوع 
ق می شود... و برنامه اسام، 

ّ
و کارهایی را که خاف است انجام ندهد و راه خدا را با جدیت بپیماید، موف

متناسب با همین خودسازِی به طور دائم است.   ۱۳۷۱/۱2/۰۴

»خودسازی دائمی« شدنی است

درس اخالق  

عکس نوشت  

حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع پاسداران واحد توپخانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جهاد برای جهاد برای 
امیدآفرینیامیدآفرینی

 بازخوانی یک مطالبه مهم و سرنوشت ساز   بازخوانی یک مطالبه مهم و سرنوشت ساز  

 رهبــــر انقــــاب در بیانــــات اخیرشــــان ذیــــِل بحــــث »تواصــــی بــــه صبــــر و بصیــــرت«، خطــــاب بــــه جوانــــان تأکیــــد کردنــــد: »از فضــــای مجــــازی اســــتفاده کنیــــد بــــرای امیدآفرینــــی«    ۱۳99/۱2/2۱  در گزیده بیانات حضرت آیت  اهلل خامنه ایدر گزیده بیانات حضرت آیت  اهلل خامنه ای

خط حزب اهّلل به همین مناسبت، توصیه ها و تذکرات ایشان در زمینه ی امیدآفرینی و پرهیز از یأس را بازخوانی می کند:

الف( امیدواری و امیدآفرینی
امید از خداست، یأس از شیطان!

امید از خداست یأس از شیطان است. باید آحاد مردم بدانند، آینده یی که در انتظار این ملت 
است، به مراتب از سالهای گذشته بهتر و شیرینتر خواهد بود. به فضل پروردگار، در سایه ی 

پایمردی ملت و تاش و توان شما مردم، هیچ چیزی نشدنی نیست.     ۱۳۷۰/۰۵/۳۰

امیدواریم چون در راه خدا حرکت می کنیم
این راهی که ما داریم ]در آن[ حرکت میکنیم، راه امید است؛ زیرا که راه خدا است، راه قوانین 
طبیعت است؛ آنها ]هستند که[ برخاف حّقند و باید از آینده نومید باشند؛ ما برطبق قوانین 

الهی و قوانین طبیعی داریم حرکت میکنیم... چرا امیدوار نباشیم؟    ۱۳۶۸/۱2/۱۰

»همت مردم« و »شور جوانان« مایه امید است
خدا را شکر میکنیم که روزنه های امید را در دل ما هرگز نبست. انسان 
به  راه،  این  آینده ی  به  روزبه روز  میکند،  نگاه  کشور  وضع  به  وقتی 

آینده ی این ملت، به آینده ی این کشور، امیدوارتر میشود. این مردم مؤمن، این 
مردم با همت، این جوانهای با نشاط و با شور، در عرصه های مختلف، اینها همه 

امید انسان را به آینده بیشتر میکند.   ۱۳92/۰2/2۵  

عوامِل امید برانگیز را ببینید!
اگر امید نبود، حرکت نخواهد بود... امید واقعًا وجود 
مردم  به  بیخودی  امیِد  »آقا!  نگوید:  کسی  دارد. 
، امروز در جامعه ی ما، عوامل امید برانگیز از 

ّ
بدهیم!؟« بحمداهّلَل

همه چیز بیشتر است. اگر دو عامل وجود داشته باشد که یکی را 
دلسرد کند، در کنار آن، ده عامِل امید برانگیز هست. منتها، بعضی، 

عوامل امید برانگیز را نمیبینند.   ۱۳۷۳/۰۶/2۱ 

اگر مأیوس میشدیم، به پیروزی نمیرسیدیم
مطلقًا بایستی اجازه ندهید که یأس و ناامیدی بر شما 

مأیوس  شکستها  از  انسان  که  باشد  بنا  اگر  بشود.  غالب 
بشود، ما صد بار باید در دوران مبارزه و صد بار باید در جنگ هشت ساله ی 

مبارزه  که  ]آنهایی  اگر  میکردیم...  عقب نشینی  میشدیم،  مأیوس  تحمیلی 
انسان  بود  بنا  اگر  نمیرسید...  پیروزی  به  مبارزه  میشدند،  مأیوس  میکردند[ 

با عقب نشینی مقطعی مأیوس بشود که هیچ چیز به سامان  و  با شکست 
نمیرسید.    ۱۳9۶/۰۳/۱۷

ریشه ای ترین جهاِد جوانان
نمیتوان  گامی  هیچ  قفلها،  همه ی  اساسِی  کلید  این  ]امید،[  بدون 

آینده  به  امید  نهال  دیگران  و  خود  در  باید  جوانان  شما  برداشت... 
و  نخستین  این  برانید.  دیگران  و  خود  از  را  نومیدی  و  ترس  دهید.  پرورش  را 

ریشه ای ترین جهاد شما است.    ۱۳9۷/۱۱/22 

ب( خطراِت یأس و ناامیدی
سم ُمهلک

بدترین بائی که ممکن است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی است، یأس است. 
اینکه میگویند: آقا! چه فایده دارد؟ فایده         ای ندارد. این روحیه         ی »فایده         ای ندارد« - یأس از 
آینده - سم مهلک همه         ی فعالیتهاست؛ چه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، چه حّتی فعالیتهای علمی و 
پژوهشی. این کسانی که کشفیات بزرگ را در زمینه         های علوم تجربی و دانشهای گوناگون انجام دادند، 
اینها اگر ناامید از نتیجه بودند، قطعًا به اینجا نمیرسیدند. امید، آن نیروی عظیمی است که انسان را 

پیش می برد.    ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ 

نتیجه ناامیدی »بی عملی« است
و  بدبینانه  نگاه  نه  باشد،  امیدوارانه  نگاه  آینده،  به  نگاهتان  باشید  مواظب 
دارد«  فایده            ای  »چه  نگاه  شد،  بدبینانه  و  نومیدانه  نگاه  اگر  نومیدانه. 
انزواء  دنبالش  به  بی تحرکی،  دنبالش  به  بی عملی،  دنبالش  به  شد، 
است؛ مطلقًا دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همانی است که 
دشمن میخواهد.   ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ مردِم مأیوس، ناامید و بدون افق 
میشوند؛  هم  کار  مانع  نمیکنند،  کار  اینکه  نه  میکنند؛  بیصبری  دید، 
دنبال  به  را  مسئوالن  و  میدوند  جلو  جلو  خودشان  امیدوار  مردِم  ولی 

خودشان میکشانند.    ۱۳۸۵/۰۳/29 

ناامیدی، عامل قطعی شکست 
اگر مردم ناامید شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، 
شکست قطعی است... عامل اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم است؛ 
عامل در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاست. این امید را باید در مردم تقویت 
را نباید بدبین کرد، بی اعتماد کرد... ]در قرآن کریم[  را نباید ترساند؛ مردم  کرد؛ مردم 

ترسیدن مردم مذمت شده؛ مردم را ناامید و بی اطمینان کردن، مذمت شده.    ۱۳۸9/۰۶/2۵ 

»دیگر فایده ای ندارد« خواست استکبار است
امروز استکبار جهانی مایل است که ملتهای مسلمان، دچار روح ناامیدی 
شوند و بگویند: دیگر نمیشود کاری کرد؛ دیگر فایده ای ندارد! میخواهند 
زهرآگین  و  تبلیغاتی  خبرهای  جریان  در  که  ما  کنند.  تزریق  مردم  در  زور  به  را  این 
دشمنان قرار داریم، به عیان میبینیم که اغلب خبرهایی که تنظیم میکنند، برای مأیوس 
کردن مردم است... برای چه؟ برای این که جوشش و امید را از این مجموعه انسانی که با 
امید کار میکند، بگیرند و آن را به یک موجود مرده، یا شبیه مرده تبدیل کنند، تا بتوانند 

هر کاری که مایلند انجام دهند!    ۱۳۷۶/۰9/2۵ 

این حنجره در اختیار دشمن است!
هر نَفسی و هر حنجره ای که برای ناامید کردن مردم بَدمد و به صدا درآید بدانید 
که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمی که 
ق به دشمن است. 

ّ
کلمه ای را در جهت ناامید و مأیوس کردن مردم روی کاغذ بیاورد، متعل

چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده میکند.    ۱۳۷۶/۰9/2۵ 

یکـــی از دســـتورات اســـام بـــرای حفـــظ و تقویـــت  سخن
هفتـه

لغـــزش  از  جلوگیـــری  و  حـــق  جبهـــه  در  افـــراد 
یعنـــی  تواصـــی  اســـت،  »تواصـــی«  جامعـــه 
همدیگـــر را توصیـــه و ســـفارش کـــردن. ایـــن موضـــوع 
برگرفتـــه از آیـــه ی 2و۳ ســـوره ی عصـــر اســـت: "همـــه ی 
ــه  ــانی کـ ــر کسـ ــتند مگـ ــان هسـ ــران و زیـ ــان ها در خسـ انسـ
ــر را  ــد و یکدیگـ ــام داده انـ ــح انجـ ــل صالـ ــان آورده و عمـ ایمـ
بـــه حـــق و صبـــر توصیـــه می کننـــد." امـــا ســـؤال ایـــن اســـت 
کـــه معنـــای توصیـــه بـــه حـــق و صبـــر چیســـت و چگونـــه 

حاصل می شود؟ 

    مســـئولیت دو جانبه در توصیه به حق و صبر
خســـران در آیـــه ی شـــریفه بـــه معنـــای »از دســـت رفتـــن 
ســـرمایه« اســـت  و »همـــه ی مـــا هـــر لحظـــه در حـــال از 
ــر  ــت؟ عمـ ــرمایه چیسـ ــتیم. سـ ــرمایه هسـ ــت دادن سـ دسـ
ماســـت.«    ۸۸/۴/۳ مگـــر کســـانی کـــه »ءامنـــوا و عملـــوا 
اگـــر  بالّصبـــر.  تواصـــوا  و  بالحـــّق  تواصـــوا  و  الّصالحـــات 
ایمـــان بـــود، عمـــل صالـــح بـــود آن وقـــت ایـــن ســـرمایه 
رفتـــه اســـت، امـــا چیـــز بهتـــری جـــای آن را خواهـــد گرفـــت.«  
   ۸۸/۴/۳ »بخشـــی از عمـــل صالـــح هـــم کـــه مهمتـــر اســـت، 

ــت.«     ۸۸/۴/۳ ــر اسـ ــه صبـ ــی بـ ــق و تواصـ ــه حـ ــی بـ تواصـ
امـــری  حســـنه،   موعظـــه  و  همدیگـــر  کـــردن  توصیـــه 
چـــون  اســـت  انســـان  اجتماعـــی  زندگـــی  در  ضـــروری 
»نفـــس انســـان، ســـرکش و فرامـــوش کار اســـت و تذکـــر 
ع مقـــّدس  دم بـــه دم الزم دارد.«    ۷۰/۵/2۳ » لـــذا در شـــر
۸2/۸/۱۱ انســـان  اســـام تواصـــی وارد شـــده اســـت.«    
بـــه تنهایـــی نمی توانـــد بصیـــرت و اســـتقامت خـــود را در 
برابـــر امـــواج فتنه هـــا و دشـــمنی ها حفـــظ کنـــد، »مثـــل 
ریســـمان  بـــا  کـــه  خطرنـــاك  جاهـــاى  در  کوه نوردهـــا 
یکدیگـــر را، کمرهـــا را، بـــه هـــم وصـــل میکننـــد؛ یکـــی اگـــر 
پایـــش بلغـــزد، پـــرت نمیشـــود تـــا آخـــر کـــوه... َتواَصـــْوا 
ْبـــِر... هـــم بـــه پیمـــودن راه حـــق  َحـــّقِ َو َتواَصـــْوا ِبالّصَ

ْ
ِبال

یکدیگـــر را توصیـــه کنیـــد، هـــم بـــه صبـــر.«    9۵/2/۱ 
ـــث  ـــرت باع ـــدان بصی ـــت و فق ـــرت اس ـــق، بصی ـــناخت ح راه ش
می شـــود در جامعـــه »حـــق و باطـــل مشـــتبه بشـــود.«  
۸۸/۰۷/۱۵. بصیـــرت یعنـــی »راه درســـت را شـــناختن...    
بایســـتی مراقبـــت کـــرد کـــه انســـان در شـــناخت راِه درســـت 
اشـــتباه نکنـــد.«    99/۱2/2۱ و »صبـــر یعنـــی اســـتقامت ... 
البّتـــه غالبـــًا دشـــمنان یـــا کســـانی کـــه آگاهـــی درســـتی 
ندارنـــد صبـــر را بـــد معنـــا میکننـــد؛ صبـــر یعنـــی اینکـــه 

انســـان اســـتقامت ِبـــَورزد.«    99/۱2/2۱

    رواج تواصی به حق و صبر با انقالب اسالمی
ـــاب  ـــاى ناب ـــر حکومته ـــه خاط ـــاب »ب ـــل از انق ـــران قب ـــت ای مل
ــی در  ــود. وقتـ ــم بـ ــرت و صبـــرش کـ ــاى غلـــط، بصیـ و تربیتهـ
برهـــه اى از زمـــان، آگاهـــان جامعـــه و کســـی مثـــل امـــام 
ــردم  ــد، مـ ــرت دمیدنـ ــردم بصیـ ــدند، در مـ ــدا شـ ــوار پیـ بزرگـ
َحـــّقِ َو َتواَصـــْوا 

ْ
را بـــه صبـــر وادار کردنـــد، َو َتواَصـــْوا ِبال

ْبـــِر، را در جامعـــه رایـــج کردنـــد.«    ۷۷/۸/۱2 بـــه همیـــن  ِبالّصَ
دلیـــل اســـت کـــه مســـئله ی حـــق و صبـــر، صرفـــًا فـــردی 
نیســـت و مســـئولیت اجتماعـــی بـــه همـــراه دارد، »همـــه 
ــدارى از حـــق  ــتن حـــق و پاسـ ــه نگهداشـ ــر را بـ بایـــد همدیگـ
ــر  وصیـــت و توصیـــه کنیـــم... وصیـــت همه مـــان بـــه یکدیگـ

بایـــد ایســـتادگی و صبـــر باشـــد.«    ۶9/9/۳ 
ـــر آن  ـــن اث ـــر دارد، اولی ـــق و صب ـــه ح ـــی ب ـــه تواص ـــه ای ک جامع
ــه  ــر را توصیـ ــد همدیگـ ــه بایـ ــت، »همـ ــدن اسـ ــرف نشـ منحـ
و ســـفارش بـــه حـــق، صبـــر و حفـــظ راه مســـتقیم الهـــی 
ــن  ــویم.«    ۸2/۸/۱۱ دومیـ ــرف نشـ ــن راه منحـ ــا از ایـ ــم تـ کنیـ
ــن  ــل دشـــمن اســـت، »ایـ ــتحکام در مقابـ ــی، اسـ ــر تواصـ اثـ
ــه  ــر ... همـ ــه یکدیگـ ــردن بـ ــه کـ ــی و توصیـ ــره ی تواصـ زنجیـ
را نگـــه میـــدارد... ایـــن جامعـــه به آســـانی دســـتخوش 
تحـــّرکات دشـــمن نخواهـــد شـــد.«    99/۱2/۴ در واقـــع 
ــت:  ــر اسـ ــردن یکدیگـ ــاری کـ ــتقامت، یـ ــر و اسـ ــه ی صبـ الزمـ

»تواصـــی بـــه صبـــر، یکدیگـــر را وادار کـــردن بـــه ایســـتادگی 
و مقاومـــت و تحّمـــل و پایـــداری«     99/۱2/۴ اســـت.

    خسارت اجتماعی ناامیدی
زنجیـــره ی  کـــه  تواصـــی  جریـــان  ایـــن  چنانچـــه  »اگـــر 
محافظـــت مؤمنـــان اســـت،  قطـــع بشـــود، قطعـــًا خســـارت 
خواهـــد رســـید.«    99/۱2/2۱ دشـــمن دنبـــال ایـــن اســـت 
کـــه »رشـــته ی تواصـــی بـــه حـــق و صبـــر را در بیـــن مؤمنـــان 
قطـــع کنـــد و جریـــان تواصـــی را قطـــع کنـــد.«    99/۱2/2۱ 
تـــا بدیـــن وســـیله مـــردم »همدیگـــر را حفـــظ نکننـــد، بـــه 
و  بـــزرگ  خســـارت   99/۱2/2۱ ندهنـــد.«     امیـــد  یکدیگـــر 
اجتماعـــی قطـــع جریـــان تواصـــی ایـــن اســـت کـــه »انســـانها 
احســـاس تنهایـــی و نومیـــدی کننـــد و اراده هـــا ضعیـــف 
ــت  ــدام از دسـ ــت اقـ ــود، جرئـ ــگ بشـ ــا کمرنـ ــود، امیدهـ بشـ
بـــرود.«    99/۱2/2۱ »اگـــر مـــردم ناامیـــد شـــدند، اعتمـــاد 
ــت  ــدند، شکسـ ــزل شـ ــد، متزلـ ــت دادنـ ــان را از دسـ خودشـ
قطعـــی اســـت.«    ۸9/۶/2۵ لـــذا در قـــرآن »مـــردم را ناامیـــد 
شـــده.  مذمـــت  کـــردن،  بی اطمینـــان  را  مـــردم  کـــردن، 
متقابـــاًل، نقطـــه ى مقابـــل همدیگـــر را بایـــد وصیـــت کنیـــم، 
توصیـــه کنیـــم بـــه صبـــر، بـــه ایســـتادگی، بـــه پیـــروى از حـــق؛ 

همدیگـــر را نگـــه داریـــم.«    ۸9/۶/2۵

    امیدآفرینی و بصیرت آفرینی
امیـــد »کلیـــد اساســـِی همـــه ی قفلهـــا« اســـت و بـــدون آن 
»هیـــچ گامـــی نمیتـــوان برداشـــت.«     9۷/۱۱/22  دشـــمن 
ــودی  ــردم و نابـ ــردن مـ ــد کـ ــال ناامیـ ــه دنبـ ــرم بـ ــگ نـ در جنـ
عزم هاســـت و جوانـــان بـــه عنـــوان افســـران جنـــگ نـــرم 
ــد  ــد و بایـ ــی بیفتـ ــن اّتفاقـ ــک چنیـ ــد یـ ــازه بدهنـ ــد اجـ »نبایـ
ایســـتادگی،  بـــه  توصیـــه ی  بایـــد  کننـــد،  امیدآفرینـــی 
ـــدن  ـــته نش ـــه خس ـــه ی ب ـــردن، توصی ـــی نک ـــه تنبل ـــه ی ب توصی
ریشـــه ای ترین  و  »نخســـتین  ایـــن   99/۱2/2۱ کننـــد.«    
جهـــاد«    9۷/۱۱/22  افســـران جنـــگ نـــرم اســـت. »امـــروز 
ایـــن کار...  بـــرای  یـــک فرصتـــی اســـت  فضـــای مجـــازی 
از فضـــای مجـــازی اســـتفاده کنیـــد بـــرای امیدآفرینـــی، 
بـــرای توصیـــه ی بـــه صبـــر، بـــرای توصیـــه ی بـــه حـــق، بـــرای 

99/۱2/2۱ بصیرت آفرینـــی.«     
همچنیـــن مـــردم نســـبت بـــه مســـئوالن هـــم بایـــد تواصـــی 
کننـــد. »مـــردم مســـئولین را موعظـــه کننـــد، نصیحـــت 
کننـــد، خیرخواهـــی کننـــد، بنویســـند بـــرای آنهـــا، بگوینـــد 
لغـــزش  دچـــار  مبـــادا  تـــا  بدهنـــد  پیغـــام  آنهـــا،  بـــرای 

بشـــوند.«     ۸۸/۶/2۰
از ســـوی دیگـــر خانـــواده »پایـــه ی اصلـــی در جامعـــه 
بنابرایـــن   9۰/۱۰/۱۴ اســـت«    جامعـــه  اصلـــی  ســـلول  و 
در خانـــواده نیـــز تواصـــی بایـــد جریـــان داشـــته باشـــد، 
هم پیوســـته ى  بـــه  مجموعـــه ى  »یـــك  همیشـــه 
درون  در  صبـــر  بـــه  متواصـــِی  و  حـــق  بـــه  متواصـــِی 
»هـــم   ۸۳/۵/2۵ دارد.«     وجـــود  مســـلمان  خانـــواده 
مـــرد زن را بـــه پیـــروى از حقیقـــت و صبـــر و اســـتقامت در 
راه خـــدا ســـفارش کنـــد، و هـــم زن مـــرد را بـــه پیـــروى از 
حـــق و حقیقـــت و صبـــر و اســـتقامت در راه خـــدا توصیـــه 
نمایـــد... ایـــن نصیحـــت، از هـــر نصیحتـــی کارآمدتـــر اســـت. 
البّتـــه بـــا زبـــان مهـــر و محّبـــت، روى فرزنـــدان هـــم اثـــر 

۷۷/۷/2۱ میگـــذارد.«     

    هم افزایی در راه قله ها
و در آخـــر بایـــد توجـــه داشـــت کـــه تواصـــی بیـــن افـــراد 
جامعـــه در راه رســـیدن بـــه اهـــداف بلنـــد تمدنـــی نقـــش 
بســـیار مهمـــی دارد. »ملتـــی کـــه هویـــت خـــود را شـــناخته 
و بـــه آن تکیـــه کـــرده اســـت، سرنوشـــت او جـــز عـــزت و 
ســـربلندى و اقتـــدار روزافـــزون، چیـــز دیگـــرى نیســـت. در 
ــم  ــه باهـ ــد همـ ــُکوه، بایـ ــه ى پرُشـ ــن قلـ ــه ایـ ــیدن بـ راه رسـ
همـــکارى کننـــد؛ همـــه بـــه یکدیگـــر نیـــروى بیشـــتر بدمنـــد: 

ْبـــِر.«     ۸۵/۸/2۰  َحـــّقِ َو َتواَصـــْوا ِبالّصَ
ْ
َو َتواَصـــْوا ِبال

 تحویل حال یعنی 
تحول بر ایمان حاصل شود

ــت  ــران- توانس ــانی و دیگ ــت اهّلل کاش ــوم آی ــد -مرح ــه بودن ــرادی ک ــک اف ــا کم ــی ها ب ــگ انگلیس ــت را از چن ــه نف ــدق ک ــت مص دول
خــارج کنــد، یــک اشــتباه تاریخــی انجــام داد و آن تکیــه ی بــه آمریــکا بــود. در مقابــل دشــمنی انگلیس هــا، فکــر کــرد بایــد 
یــک پشــتیبانی در عرصــه ی بین المللــی داشــته باشــد؛ بــه آمریکایی هــا اعتمــاد کــرد؛ امیــد او بــه آمریکایی هــا بــود. از ایــن 
ــد. یــک مامــور  ــه راه انداختن ــای [ بیست وهشــتم مــرداد را ب ــد، ]کودت خوش بینــی و ساده اندیشــی، آمریکایی هــا اســتفاده کردن
آمریکایــی بلنــد شــد آمــد اینجــا؛ رفــت در ســفارت یــک کشــور غربــی مســتقر شــد و پولــی را کــه آورده بــود تقســیم کــرد، افــرادی را 
ــا خــودش همــراه کــرد؛ عناصــر و عوامــل داخلــی خائــن هــم وجــود داشــتند؛ کودتــای بیست وهشــتم مــرداد را راه انداخــت و  ب

ــت ــت نف ــدن صنع ــی ش ــفند روز مل ــاد داد.    9۴/۰۸/۱2-  29 اس ــر ب ــت را ب ــت نف ــدن صنع ــی ش ــران در دوران مل ــت ای ــات مل ــه ی زحم هم

اشتباه تاریخی مصدق امید به آمریکا بود

روایت تاریخی  


