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شـهدای ما، هـر قطره خونشـان توانسـت اکسـیری بشـود بـرای تبدیـل عنصرهـای َپسـت وجـود ما بـه عنصرهـای واال و باشـرف. شـهدا 
خودشـان متحـول شـدند و در ارواح جوانـان مـا و مردم مـا تحـول آفریدنـد. این بر اثـر همـان تزریق خون اسـت که شـهیدان مـا به این 

انقالب انجـام دادنـد؛ شـهیدان ما را زنـده کردنـد. این، یـک ذخیره اسـت. ایـن ذخیـره را ملت ایـران بایـد حفـظ کنـد.       1386/02/27 

مزار: گلزار شهدای رضوان جهرم

خون شهید اکســیر تبدیل و تحول وجود ما شد  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشــهید مدافع حرم محمد استحکامی

شهید هفته  
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اراده ملت ایران در میدان دفاع راســــــخ تر شــــــد

مجلس و دولت بایستی فضای کسب و کار را تسهیل کنند
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نگاهی به اقدامـات و فعالیتهای تبیینـی رهبر  انقالب

رسالترسالت روشنگری و تبیین روشنگری و تبیین

ادامه در صفحه 3

ݤهݤ مدݤاݤوݤمݤ  ݤز مباݤر
ݤیاݤنݤ باݤطلݤ علیهݤ جر

نگاهی به سیره ائمه معصومین 
و وظایف امروز مسلمان 

انســان در طول تاریخ همواره در حال تالش   سخن
برای حرکت در مسیر رشــد و پیشرفت و گذر از هفتـه

نامالیمات و سختی ها به ســوی کمال بوده 
است؛ اّما اینکه راه و مقصود و آینده مطلوب 
چیســت، مســئله ای اســت که همواره بــر ســر آن اختالف 
است.  چه بســیار اقوام و امت هایی که از مسیر آموزه های 
انبیاء الهی منحرف شدند و به قهر خداوند و زوال پیوستند 
که تاریــخ قوم حضرت نوح، حضرت موســی و ســایر انبیاء 
الهی در قرآن، روایتگر چگونگی انتخاب مسیر و آثار و نتایج 
این تصمیم انســان اســت. انبیــاء و اولیای الهی در مســیر 
حرکت انســان برای رســیدن به کمال و حســن سعادت در 
دنیا و آخرت، هدایتگر انســان ها بوده اند؛ مسیری که البته 
طواغیت و مســتکبرین عالــم آن را همواره ســد کرده اند و 
شیاطین همواره در وصول به آن، مسیرهای انحرافی قرار 
داده اند و نمونــه بارز تقابل خیر و شــر  در مســیر توحیدی 
امتی همچون امت موسی کلیم اهلل به پرستش گوسفند 

سامری رسید!

     مبارزه مداوم علیه جریان باطل
نبــی مکــرم اســالم� کــه هــدف از بعثــت خویــش را 
اتمام مــکارم اخالقی عنــوان کردند، برای نیــل به اهداف 
توحیدی، در مقابل کافران و منافقین و جبهه باطل قیام 
کردند. اقامــه دیــن خداونــد گاه با غیــر از مبــارزه و جهاد 
محقق نخواهد شد، همان طوری که آیه 25 سوره حدید 
می فرماید: »ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم 
و با آن ها کتاب آسمانی و میزان شناســایی حّق از باطل و 
قوانین عادالنه نازل کردیم تا مــردم قیام به عدالت کنند؛ 
و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای 
مردم اســت، تا خداونــد بداند چه کســی او و رســوالنش 
را یــاری می کنــد بی آنکــه او را ببیننــد؛ خداونــد قــّوی و 

شکست ناپذیر است!«
ایســتادگی بر مدار حق ســیره مســتمری اســت کــه تمام 

تاریخ زندگی ائمه معصومین � 

310310
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نصرت یاری دهندگان دین خدا
وعده الهی است

ایام والدت نبی مکرم اسالم� و هفته وحدت  تهنیت باد

�

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره 310  |  هفته چهارم مهر 1400   |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

قضّیــه ی ابوااَلدیــان را نشــنیده اید؟  در منبرها زیاد 
گفتــه میشــود کــه ابواالدیــان رفت کــه پولهایــی را 
بیاورد، بعد کــه برگشــت و دید امام عســکری �از 
دنیا رفته، امام زمان � را با نشانه هایی که داده 
بودند شناخت، ابواالَدیان کجا رفته بود پول بیاورد؟ 
مدائــن. مدائن زیــر گوش بغــداد اســت، زیر گوش 
مرکز خالفت بنی عّباس یعنی ســامّرا -ســّر من رآه- 

است. در مدائن شیعیان زیاد بودند و پول میدادند 
به امام، و زندگی تشــکیالتی امام را اداره میکردند و 
بقــدری فّعالّیت تشــکیالتی اینهــا عمیق بــود که در 
اختیار امام پولهای زیادی میگذاشتند که امام بتواند 
به آحــاد شــیعه و آحاد ایــن تشــکیالت عظیم کمک 
کند و مدد برســاند. این قدرت فّعالّیت امام را نشان 

میدهد.    کتاب هم رزمان حسین�، صفحه 349 

قدرت شبکه  تشکیالتی شیعه در زمان امام عسکری

مناسبت  

سؤال:  آیا اســـتفاده از اینترنت بی سیم دیگران، 
جایز اســـت؟ با ذکر این نکته که مالک آن با وجود 
اینکه می تواند بر روی آن رمز بگـــذارد اما این کار را 
نکرده و فرکانسی است که در فضا منتشر است 

و ما بدون زحمت می توانیم از آن استفاده کنیم.
جواب: بدون علم یـــا اطمینان به رضایت مالک، 
این کار جائز نیســـت و مجـــرد قرار نـــدادن رمز، 

مجوز انجام این کار نیست.

استفاده بدون اجازه 
از اینترنت دیگران

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

امـــروز آن چیـــزی که تکلیف همۀ ماســـت، شـــما 
برادرهای اهل ســـنت، برادرهای اهل تشیع، همۀ 
افراد ایـــن ملت تکلیـــف دارند، این اســـت که اآلن 
توجه به این معنا داشته باشـــند که دستهایی در 
کار اســـت که نگذارند اســـالم تحقق پیدا بکند، با 
شـــیوه های مختلف. این نکته اش این اســـت که 
خارجیها به آن رســـیده اند که اسالم است که جلو 
منافع آنها را می گیرد. اگر اسالم تحقق پیدا بکند، 
این مملکت یک مملکت اســـالمی بشود، دست 
آنها دیگر کوتاه است؛ همۀ ما اسالم را می خواهیم، 
اآلن اینها در صدد این هســـتند که بین مسلمین 
تفرقه بیندازنـــد و نگذارند جمهوری اســـالمی به 
آنطوری که اســـالم می خواهد تحقـــق پیدا بکند. 
اآلن بر همۀ ماست که دســـت از اختالفات جزئی و 

شخصی و این چیزها برداریم.   23/03/1358 

زن ایرانی در ایران اسالمی، باید کوششش این باشد 
که هوّیـــت واالی زن اســـالمی را آن چنـــان زنده کند 
که چشـــم دنیا را به خود جلب کند...هوّیت اسالمی 
این است که زن در عین این که هوّیت و خصوصیت 
زنانه خود را حفظ میکند یعنی آن احساسات رقیق 
ت را، 

ّ
و عواطف جوشـــان را، آن مهر و محبت و آن رق

را برای خـــود حفظ میکند، درعین حـــال، هم باید در 
میدان ارزشـــهای معنوی - مثل علم، مثل عبادت، 
مثل تقّرب به خـــدا، مثل معرفت الهی- پیشـــروی 
کند، هم در عرصه مســـائل اجتماعی و سیاســـی و 
ایستادگی و صبر و مقاومت و شناخت دشمن باید 
روزبه روز پیشـــرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و 
انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده 

باید پیشرفت داشته باشد.     1379/06/30 

مسلمانان مراقب 
تفرقه افکنــی 

دشمن باشند 

هویت واالی زن اسالمی را زنده کنید

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei

ت که این متأّسفانه امروز آن چنان که باید، نیست. 
ّ
 ورزش همگانی، یعنی سالمت جسمانی عمومی مل

ت را ضعیف 
ّ
خب، زندگی شـــهری را مالحظه میکنید؛ عدم تحّرک، غذاهای نامناســـب ... اینها جســـم مل

میکند؛ جسمها باید قوی باشد؛ باید سالم باشد؛ این با ورزش همگانی به دست می آید.   1393/11/01 

ورزش همگانی را ترویج کنید

عکس نوشت  

تصویر آرشــیوی  از کوهپیمایی رهبر انقالب در ارتفاعات تهران

اســـاس حکومـــت اســـالمی و جمهـــوری 
اســـالمی بر اقامـــه ی عدل اســـت، خب ما 
در ایـــن زمینه ها عقبیم، خیلـــی باید تالش 
کنیم. امکانات کشـــور بایـــد واقعًا عادالنه 
توزیع بشـــود. در بعضی از بخشها حقیقتًا 
این جوری نیســـت. مثـــاًل در زمینه ی انرژی، 
در زمینـــه ی نفـــت، همیـــن اواخـــر یکـــی از 
مسئولیِن دولت قبل، گزارشی به ما داد که 
یارانه ی پنهان نفت در سال 99، حدود 63 
میلیارد دالر اســـت! که خب اصاًل این رقم و 
این یارانه به چه کسی میرسد؟ چه کسانی  
از نفت کشـــور، از بنزین، بیشـــتر استفاده 
میکنند؟ جمع مهّمی از مـــردم اصاًل از این 
یارانه هیچ اســـتفاده نمیکننـــد. اینها خب 
خـــالف عدالـــت اســـت، بایســـتی مراقبت 
بشود. باید کاری کنیم که فاصله ی طبقات 
محـــروم بـــا طبقات برخـــوردار کم بشـــود؛ 
یعنی هر چه ممکن اســـت امکانات کشور 

عادالنه توزیع بشود.    1400/06/06 

امکانات کشور عادالنه توزیع شود 

دولت جوان حزب اللهی   با افتخار ایرانی  

یکی مسئله ی مداخالت غیر الزم دستگاه های حکومتی 
در امر اقتصاد اســـت؛ این هم یکی از مشکالت ما است. 
اصاًل سیاستهای اصل 44 برای این بود که این باب بسته 
بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام 
بگیرد در این زمینه، انجام نگرفتـــه. دولت نقش نظارت 
و مراقبـــت و هدایت باید داشـــته باشـــد در فّعالّیتهایی 
که لزوم ]ندارد وارد بشـــود[؛ حاال در بعضـــی از فّعالّیتها 
ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، 
اّما در بســـیاری از اینها هم ]الزم نیست[؛ یکی این است. 
یکی، مسئله ی تخریب فضای کسب  و کار است؛ این پیچ  
و  خم ها و داالنهای عجیب و غریب دســـتگاه های دولتی 
هم که موجب میشـــود که فضای کسب  و  کار در جامعه 
تخریب بشـــود، یکی از مشکالت ما اســـت. من شنیدم 
که در بعضی از کشـــورهای دنیا برای راه انداختن یک کار 
تولیدی، یک نصفـــه روز مثاًل وقـــت الزم اســـت؛ در اینجا 
خیلی مشـــکالت وجود دارد؛ حـــاال این دســـت دولت و 
دست مجلس و دست مسئولین است، بایستی فضای 

کسب و کار را ]تسهیل کنند[.    1398/02/24 

 مجلس و دولت بایستی 
فضای کسب و کار را تسهیل کنند 
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جنگی که در سال 1359 علیه جمهوری اسالمی شروع شد، 
اگرچه از طرف صدام بدبخت و روســـیاه بود، اما پشـــت ســـر 
این قضیه یک پروژه ی بین المللِی اســـتکباری بود برای زمین 
زدن نهضت اســـالمی و انقالب اســـالمی. چون فهمیدند که 
اینجـــا کانون الهام بخش دنیای اســـالم خواهد شـــد، گفتند 
جمهوری اســـالمی را بایـــد ما به هـــر کیفیتی هســـت، از بین 
ببریم. لذا وارد این جنگ شـــدند و هشـــت ســـال تمام ایران 
اســـالمی فشـــارهای همه جانبـــه ای را کـــه از ســـوی همه ی 
قدرتهای بزرگ دنیا بر ایـــران از کانال جنگ وارد شـــد، تحمل 
کرد؛ این خیلی مهم اســـت. یکی از این فشارها هر انقالبی را، 
هر دولتی را بـــه زانو درمیآورد و از پـــا میانداخت؛ اما مجموع 
این فشارها نه فقط جمهوری اســـالمی را از پا درنیاورد، بلکه 
ملت ایـــران را قویتر و آگاه تـــر، و عزم و اراده ی آنها را راســـخ تر 
کرد و جمهوری اسالمی را روزبه روز به سمت قوت اسالمی و 
الهی پیشتر برد. ایســـتادگی در میدان دفاع، چنین اثری را به 

وجود آورد.     1386/06/23 

اراده ملت ایران در میدان دفاع راسخ تر شد

خطبه های انقالب  

نصرت یاری دهندگان دین خدا
وعده الهی است

به رسم آیه ها  

امیرالمؤمنیــن � فرمــود: »تــا آن جــا کــه میتوانیــد، بــرای 
مقابلــه بــا آن مشــکالت و مصائــب عظیمــی کــه مــرگ، آنهــا 
را ُمشــرف بــر شــما قــرار خواهــد داد - یعنــی بــرای مقابله با 
دشــواریهای شــناخته نشــده بــرای بشــر از لحــاظ عظمت - 
عمل صالح فراهــم و آماده کنید.« مــرگ را آن چنان باید بزرگ 
دانســت که اولیا و بــزرگان از مقابله با آن به خــود میلرزیدند. 
حوادثــی که پــس از مــرگ در آغــاز حیات نشــئه برزخ بــرای ما 
پیش می آید، به قدری با عظمت و مهیب و دشوار و غیر قابل 
تحّمل اســت که مــردان خــدا را - کــه فی الجملــه از آن خبری 
داشــتند - به خــود میلرزانــد. بــرای مقابلــه با آن مشــکالت 
و مصائــب، یــک راه وجــود دارد و آن، عمل صالــح و کار در راه 
خداســت. تنها چیزی کــه آن جا به داد انســان میرســد، عمل 

صالح است.    1377/08/08 

عمل صالح ،تنها راه مقابله با
حوادث دشوار پس از مرگ است 

درس اخالق  

سخن هفته 

ــت  خداونــد فرمــوده اســت: »ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکــم َو ُیَثّبِ
قداَمُکــم«1 دیگــر از ایــن واضح تر؟ اگر شــما در راه خــدا حرکت 

َ
ا

کنید، دیــن خــدا را نصــرت کنیــد، خــدا شــما را نصــرت خواهد 
ن 

َ
داد؛ این ســّنت الهی اســت، ایــن غیر قابــل تغییر اســت: »َو ل

ِة اهلِل َتبدیــاًل« 2اگــر در راه احیــای دیــن الهــی حرکت 
َ
َتِجــَد ِلُســّن

کردید و ایــن جهت را رعایــت کردید، خدا شــما را نصرت خواهد 
داد. ایــن را قرآن گفته اســت، با ایــن صراحت که وعــده ی الهی 
 اســت؛ مــا هــم در عمــل آن را تجربــه کرده ایــم.    1393/4/16

1(سوره ی محّمد، بخشی از آیه ی 7
2( از جمله، سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۶2

روایتگر آن اســت؛ البته نقش هدایت، روشــنگری 
و تبییــن ائمــه معصومیــن � در دوران هــای 
مختلف با یکدیگر متفاوت است و موقعیت های 
زمانی متفاوت، رفتارهــا و تاکتیک های گوناگونی 
را رقم زده اســت. »زندگی این بزرگواران علی رغم 
تفاوت ظاهری -که بعضی حّتی احساس تناقض 
کردند میان برخــی از بخش های ایــن زندگی- در 
مجموع یک حرکت مســتمر و طوالنی است که از 
سال 11 هجرت شروع می شود و 250 سال ادامه 
پیدا می کند و به ســال 260 که سال شروع غیبت 
صغری اســت، خاتمه پیدا می کند. این بزرگواران، 
یــک واحدنــد، یک شــخصّیتند؛ نمی شــود شــک 
کــرد کــه هــدف و جهــت آن هــا یکــی اســت.«      

 1365/4/28

     هدف مبارزه؛ تشکیل حکومت اسالمی
در مکتــب اســالم، حرکــت ائمــه معصومین � 
دارای مســیر منســجم و هــدف مشــترک بــوده؛ 
هویــت واالی یــک »انســان 250 ســاله« را شــکل 
می دهــد و همــواره در حال مبــارزه با جبهــه کفر و 
باطل است.  اّما ســؤال این اســت که این مبارزه با 
چه هدفی است؟ »مبارزه ای با یک هدف سیاسی؛ 
آن هدف سیاسی چیست؟ عبارت است از تشکیل 
حکومت اســالمی و به تعبیــر ما حکومــت علوی. 
ائّمه از لحظه  وفات رسول اهلل  تا سال 260 درصدد 
بودند کــه حکومت الهــی را در جامعه ی اســالمی 
به  وجــود بیاورنــد.«      1365/4/28 البته تشــکیل 
حکومت اسالمی شرایطی خاص و مقدماتی الزم 
دارد. پس، »نمی توانیم بگوییم که می خواســتند 
حکومت اســالمی را در زمان خودشــان، یعنی هر 
امامی در زمــان خــودش به  وجود بیــاورد، ]بلکه[ 
آینده های میان مّدت و بلندمّدت و در مواردی هم 

نزدیک مّدت وجود داشت.«     28 /1365/4

   تاریخ در فصل محنت 
اّما تاریخ »انســان 250ســاله« فرازونشیب هایی 
بــار  محنــت  و  ســخت  شــرایط  گاه  و  دارد  هــم 
می شود. مثاًل، »با رفتن مأمون به بغداد در سال 
204 و شروع خالفت مأمونی که یکی از فصل های 
بســیار دشــوار در زندگی ائّمه � اســت، باز یک 
فصل جدیدی آغاز می شود که فصل محنت ائّمه 
است؛ بااینکه گسترش تشّیع در آن روزها بیش از 
همیشه بوده، به اعتقاد بنده محنت ائّمه هم آن 
روزها بیش از همیشــه بوده؛ و این همان دورانی 
اســت که بــه گمــان بنــده، تــالش و مبــارزه برای 
بلندمّدت اســت یعنی ائّمه برای تا پیش از غیبت 
صغری دیگر تــالش نمی کنند، بلکه زمینه ســازی 
می کنند بــرای بعدهــا و ایــن دوران، از ســال 204 
ادامه پیدا می کند تا ســال 260 که ســال شهادت 
امام عسکری �و شــروع غیبت صغری است.«   

 1365/4/ 28  
اّما »این بزرگــواران، دائــم در حال مبــارزه بودند؛ 
مبارزه ای که روحش سیاسی بود.«     30 /1380/6 
حتی »وقتی عده ای از شیعیان فکر می کردند که 
امــام عســکری �از راه پدرانش منصرف شــده، 
امام عسکری �در نامه ای به آن ها می فرمایند: 
»نّیــت و عزم مــا همچنــان مســتحکم اســت. ما 

دلمان بــه خوش نّیتــی و خوش فکری شــما آرام 
اســت.«؛ ببینیــد چقــدر ایــن نیروبخــش اســت 
بــرای شــیعیان ... ایــن همــان ارتباط مســتحکم 
پیروانــش.« و  امــام  میــان  اســت   تشــکیالتی 
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     وسعت دایره  شیعه؛ برکات استقامت بر هدف
هــدف ثابــت، اســتقامت و مبــارزه بی توقــف بــرای 
تحقق آن، سبب شد تا نقشه های حکام جائر علیه 
ائمه معصومین � شکســت بخــورد و روزبه روز 
به جمعیــت و اعتقــاد پیروان ائمــه افزوده شــود. 
»شــما مرامی را در نظر بگیرید که دویســت وپنجاه 
سال علیه آن حکومت شده اســت! اصاًل باید هیچ 
چیزیش نمانــد؛ باید بــه کل از بین برود؛ ولی شــما 
ببینیــد اآلن دنیــا چــه خبر اســت و شــیعه بــه کجا 
رسیده است!«     30 /1380/6 آری! در مصاف جبهه 
حق و باطل، سنت الهی، نصرت و یاری و پیروزی حق 
اســت؛ چراکــه »حضرت هــادی و حضرت عســکری 
در همــان شــهر ســامرا توانســته بودند ایــن همه 
ارتباطــات را با سرتاســر دنیای اســالم تنظیم کنند. 
وقتی ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیم، می فهمیم 
اینهــا چــه کار می کردنــد ... حضــرت عســکری در 
بیست وهشــت ســالگی بــه شــهادت می رســند؛ 
اینها همه نشــان دهنده  حرکت عظیــم ائمه � و 
شــیعیان و اصحاب آن بزرگوارها در سرتاســر تاریخ 
بوده. بــا اینکه دســتگاه خلفا، دســتگاه پلیســِی با 
شــدت عمل بود، درعین حال ائمــه � این گونه 
موفــق شــدند. غــرض، در کنار غربــت، ایــن عزت و 

عظمت را هم باید دید.«      1382/2/20

     دوران غیبت و وظایف امروز ما
جهــان در گــذر از فصــل محنــت وارد دوره انتظــار 
می شــود و با غیبت صغری و با وجود نواب اربعه، 
شــیعه برای غیبت کبری آمــاده می شــود. در این 
مقطع تاریخی نیز شکل حضور و بروز امام تفاوتی 
در تحقق هــدف نــدارد و »آن چیزی کــه مهدویت 
مبشــر آن هســت، همــان چیــزی اســت کــه همه  
انبیــاء، همه  بعثت هــا برای خاطــر آن آمدنــد و آن 
ایجاد یــک جهان توحیــدی و ســاخته و پرداخته  بر 
اساس عدالت و با اســتفاده  از همه  ظرفیت هایی 
است که خدای متعال در انســان به وجودآورده و 

قرارداده است.«      1390/4/18 
در ایــن دوران »همیشــه بایــد منتظــر بــود.«      
»انتظــار به معنــای ایــن اســت کــه   1390/4/18
مــا باید خــود را بــرای ســربازِى امــام زمــان آماده 
کنیــم. ســربازِى امــام زمــان، کار آســانی نیســت. 
ســربازِى منجی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز 
قــدرت و فســاد بین المللــی مبــارزه کنــد، احتیاج 
بــه خودســازی و آگاهــی و روشــن بینی دارد.«  
    1381/7/30 در پایــان می تــوان چنیــن گفت که 
»در طول این قرون متمادی، بشــر از کج راهه ها، 
بیراهه هــا، راه های دشــوار، ســخت، با برخــورد با 
موانع گوناگون، با بدن رنجور و پای مجروح شده 
و زخم آلود، در بین این راه ها حرکت کرده اســت تا 
خودش را به ایــن جاده  اصلی برســاند. این جاده  
اصلــی همــان جــاده  زمــان ظهــور اســت؛ همان 
دنیای زمان ظهور است که اصاًل حرکت بشریت به 

یک معنا از آنجا شروع می شود.«      1390/4/18

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته

ی و تبیین وشنگر رسالت ر
نگاهی به اقدامات و فعالیتهای تبیینی رهبر  انقالب

»شــما جوانــان عزیز و دانشــجویان عزیــز که به معنای 
ت و امید آینده  این کشورید، به 

ّ
واقعی کلمه میوه  دل مل

مسئله  تبیین اهّمّیت بدهید. خیلی از حقایق هست که 
باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 
ت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری 

ّ
صد طرف به سمت مل

بــر افــکار عمومی که یکــی از هدف های بزرگ دشــمنان 
ایران و اســالم و انقالب اســالمی اســت و دچار ابهام نگه 
داشــتِن افــکار و رهاکــردن اذهــان مــردم و بخصــوص 
جوان ها، حرکت تبیین خنثی کننده  این توطئه  دشــمن 
و این حرکت دشــمن است.« این سطرها بخش هایی از 
بیانــات اخیر رهبر انقالب در ارتباط مســتقیم تصویری با 

دانشجویان در روز اربعین است.
ممکــن  اســت موضوع تبیین و اهمیــت آن برای بعضی 
افــراد موضوعــی جدیــد جلوه کرده باشــد، اّما کســانی 
کــه با ســیره عملــی حضرت آیــت اهلل خامنه ای آشــنایی 
دارند، تصدیق می کنند که ویژگی بارز شــخصیت ایشان 
در طــول ســال های مبــارزه و مســئولیت -چــه آنجــا که 
به عنوان روحانی و طلبه علوم دینی در سال های پیش از 
انقالب فعالیت و مبارزه  می کردند، چه در سال های بعد 
از انقالب و در مقام یکی از برجســته  ترین شاگردان امام 
خمینی � و مسئوالن جمهوری اسالمی و چه در طول 
ســال های رهبــری- توجــه به موضوع تبییــن و اهمیت 

قائل شدن برای بیان واضح حقایق بوده است. 
آیت اهلل خامنه ای به دلیل فعالیت های ُپرشور و بی امان 
مبارزاتی و فرهنگی ســالهای پیش از انقالب، به بســیاری 
از شــهرهای کشــور سرکشــی می کرد و به دانشگاه های 
مهم ایران رفت وآمد داشت. محافل پرشور تفسیر قرآن 
در مســجد امام حســن�و مســجد کرامت مشهد که 
بــا حضور پرشــور دانشــجویان و جوانان برگزار میشــد، 
فعالیت در دوران تبعید، حضور در دانشــگاه فردوسی، 
تحصن دردانشــگاه تهران در آســتانه ی پیــروزی انقالب 

بخشی از فعالیت های تبیینی ایشان است.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی هم ایشــان از نخســتین 
کســانی بودنــد کــه بــا حضــور در میــان جوانــان و 
دانشجویان، شعله این موضوع را روشن و ُپرحرارت نگه 
داشتند. ایشان در مهرماه 1358، با حضور در دانشگاه 
تهران جلســات پرسش وپاسخ دوشنبه ها را در مسجد 
این دانشــگاه بنیان گــذاری کردند.فضای مغشــوش و 
شــلوغ ماه های پس از پیروزی انقالب، به حدی غبارآلود 
بود که برای خیلی از اهالی فن هم مبهم بود، چه برسد به 
دانشجویان و جوانان. در چنین شرایطی بود که ایشان 
جلودار نهضت تبیین و روشــنگری شدند؛ موضوعی که 
از ســال های پیــش از انقــالب هــم برای ایشــان اهمیتی 

حیاتی داشت.  

   جوانان و دانشــجویان؛ مهم ترین مخاطبان
نکته قابل توجه در این میان آنکه جوانان و نسل جدید 
همــواره یکی از مهم ترین مخاطبان هدف فعالیت های 
تبیینی و روشــنگرانه بوده اند و  همچنین موتور محّرک 
و پیشــران تبیین برای بقیه جامعه هستند. نسل جدید 
روحانیــون مبــارِزی کــه اطــراف امــام خمینــی � بودند 

نه تنهــا فعالیــت خــود را محدود بــه اقشــار و گروه های 
نزدیــک بــه خود نکــرده بودند، بلکــه با گســترش دایره 
نهضت تبلیغی-تبیینی به سراغ نسل جدیدی می رفتند 
کــه اتفاقــًا دســتگاه پهلوی هــم آن هــا را مخاطب هدف 
خود قرار داده بود. رهبر انقالب در این باره می فرمایند: 
»بــا دانشــگاه و دانشــجو و دانشــگاهی از قدیــم ارتباط 
طوالنی ای داشــتم. گاهی به یک مناســبتی در دانشگاه 
تهران کار داشــتم، می آمدم دانشــگاه تهران؛ احســاس 
می کردم که به یک محیط خودمانی وارد شدم. با اینکه 
محیــط از لحــاظ ظواهر آن روز با لباس ما و عمامه ی ما و 
این ها هیچ تناسبی نداشت، اّما آدم احساس می کرد که 

یک محیط خودمانی است.«     13/11/1388
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، فعالیت هــای آیــت اهلل 
خامنــه ای نه تنهــا متوقف نشــد، بلکه از شــدت و حدت 
بیشــتری هــم برخوردار شــد. نکتــه جالب توجــه در این 
میــان، حضور فعال ایشــان در مســاجد، دانشــگاه ها، 
جمع هــای مردمــی و حتی کارخانه  ها برای پاســخ گویی 
و گفت وگــو و روشــنگری اســت. در اردیبهشــت 1358 
و چنــد مــاه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، زمانی که 
شــهید مطهری در اقدامی تروریستی به شهادت رسید، 
امام خمینــی � خطــاب به دانشــجویانی که خواســتار 
معرفــی فــردی به جــای شــهید مطهــری بودند تــا برای 
روشــنگری و رفــع شــبهات محــل رجوع دانشــجویان و 
جوانــان باشــد، آیــت اهلل خامنــه ای را این چنین معرفی 
می کنند: »من پیشنهاد  می کنم که آقای آقا سیدعلی آقا 
بیایند، خامنه ای ... ایشــان بیایند به جای آقای مطهری. 
بسیار خوب است ایشان، فهیم است،  می تواند صحبت 

کند،  می تواند حرف بزند.«

   تبیین در میدان 
31 شــهریور 1359، ایشــان زمانــی از حملــه سراســری 
ارتــش بعــث به تمامیت ارضی کشــور مطلع شــدند که 
بــرای گفت وگو با تعدادی از کارگران در یکی از واحدهای 
تولیدی حومه تهران حضور پیدا کرده بودند. سوءقصد 
به ایشــان در تیرماه ســال 1360، در مسجدی در جنوب 
تهران و در جریان جلسه سخنرانی و پرسش وپاسخ بین 
مردم صورت گرفت. در طول سال های ریاست جمهوری 
هم باوجود مشــغله  های متعدد، اّما جلسات گفت وگو 
بــا اقشــار متعدد مــردم و جامعــه برقرار بــود. تعدادی 
از ایــن جلســات از جمله دیــدار با دانشــجویان، دیدار با 
شــعرا و دیدار با فعاالن قرآنی هنوز هم پس از ســال ها 
برقــرار اســت و ادامــه دارد. فقــط در یــک فقــره دیــدار با 
دانشــگاهیان اعم از دانشــجویان، اســتادان و نخبگان 
دانشــگاهی تعــداد جلســات ایشــان بــه حــدود 250 
جلســه رســیده است؛ جلساتی که حتی در دوران بحران 
همه گیری بیماری کرونا هم تعطیل نشد و با ارتباط زنده 

تصویری برگزار شد. 
پذیــرش قطعنامــه و پایــان جنــگ یکــی از جلوه هــای 
درخشان و مهم نهضت های روشنگری و تبیینی آیت اهلل 
خامنه  ای است. ایشان که تا پیش از این و پس از انتخاب 
در جایگاه ریاســت جمهوری با دســتور امــام از حضور در 

جبهه ها منع شده بودند، هم زمان با پذیرش قطعنامه 
و نیــاز بــه تبییــن ایــن تصمیــم بــرای قشــرهای مختلف 
رزمنــدگان بــا اجازه امــام به صورت میدانــی در جبهه ها 
حضور پیدا کردند و در جلســات متعددی به گفت وگو با 
رزمندگان پرداختند؛ جلســاتی که از نظر شــدت صراحت 
پرسش وپاســخ ها و مطالبی که در آن ها مطرح می شد، 

در نوع خود کم نظیر محسوب می شوند. 

   امتداد نهضت روشنگری
پــس از ارتحــال امــام خمینــی � و بــا انتخاب ایشــان به 
رهبــری جمهــوری اســالمی از ســوی مجلس خبــرگان و 
باوجود بار ســنگین مسئولیت رهبری، این رویه متوقف 
نشــد. هنوز هم تبیین، روشــنگری و رفع ابهام و شــبهات 
و گفت وگــو یکــی از محورهای مهم فعالیت های حضرت  
آیت اهلل سیدعلی خامنه  ای است. دیدار با اقشار مختلف 
مــردم در طــول ســال، جلســات متعــدد بــا گروه هــای 
اقتصــادی،  فعــاالن  حــوزوی،  دانشــگاهی،  مختلــف 
حضورهای مســتقیم و بعضًا ســرزده در مراکز مختلف و 
حضــور در نماز جمعــه از مهم ترین مصادیق این نهضت 
روشنگرانه محسوب می شوند.  فتنه 78 و 88 به عنوان 
دو نقطــه مهــم تاریخ پــس از جنگ تحمیلــی، نقطه اوج 
ایــن ســیره روشــنگرانه و تبیینی اســت؛ بحرانــی که پس 
از روشن شــدن وجــوه مختلــف آن برای مــردم در نهایت 
توسط خود جریان های مردمی بساطشان برچیده شد. 
راهپیمایی تاریخی مردم در 23 تیر 1378 و 9 دی 1388 
در محکومیت جریان فتنه، گواه روشن این مدعاست. از 
نظر حضرت  آیت اهلل خامنه ای نهضت تبیین و روشنگری 
چیزی نیست که تعطیل بردار باشد یا از انسان مسلمان 
مبارز ســاقط شــود. تمام زندگی و حیات مسلمان مبارز، 
روشنگری و تبیین برای نیل حق و حقیقت است و ایشان 
خود اّولین عامل به این ســیره بوده اند: »یکی از کارهای 
مهــم نخبــگان و خواص، تبیین اســت ... در جنگ صفین 
یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود؛ 
چــون آن جنــاح مقابل که جنــاح معاویه بــود، تبلیغات 
گوناگونــی داشــتند. همینی کــه حاال امروز بــه آن جنگ 
روانی می گویند ... شــبهه افکنی می کردند، ســوءظن را 
وارد می کردنــد ... ایــن کســی که از این طــرف، خودش را 
موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایستد 
و مقاومت کند، جناب عمار یاسر بود ... از این طرف جبهه، 
به آن طرف جبهه و صفوف خودی می رفت و همین طور 
این گروه هایی را که -به تعبیِر امروز، گردان ها یا تیپ های 
جدا جدای از هم- بودند، به هر کدام می رسید، در مقابل 
آن هــا می ایســتاد و مبالغی برای آن هــا صحبت می کرد؛ 
حقایقی را برای آن ها روشــن می کرد و تأثیر می گذاشــت 

... صحبت می کرد، تبیین می کرد.«     5/5/1388 
بیانات فوق هرچند در سال 1388 ایراد شده اما می توان 
آن را ســرلوحه تمــام دوران زندگــی حضــرت آیــت اهلل 
خامنه ای دانســت. محور مهمی که در تمام ســال های 
جهاد و مبارزه ادامه داشــته و حتی در ســال های اخیر و 
بحران همه گیری کرونا هم تعطیل نشده و ادامه داشته 

است. جهاِد تبیین تعطیل بردار نیست. 


