
  مــا بــرای ادامۀ ایــن     انقالبی که هســت و 
ادامــۀ این، تکلیف زیــاد داریم... هر     کس 
در هر گوشــه ای از این کشــور واقع شده 
اســت تکلیــف دارد. تکلیــف مــال یــک نفــر دو     نفر نیســت، آحاد 
مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسالمی، 
یک     واجب عینی، اهم مســائل واجبات دنیا، اهم اســت، از نماز 

اهمیتش بیشــتر اســت؛ برای اینکه     این حفظ اسالم است، نماز 
ع اســالم اســت. ایــن تکلیف برای همۀ ماســت، هیــچ فرقی    فــر
  مابیــن تــرک و فــارس وـ  عــرض می کنم کــهـ  کجا و کجایی ندارد، 
سیســتانی و بلوچســتانی و     اینهــا. و ایــن تکلیــف بــرای همــۀ 
دنیاســت. حفظ دیِن حق، یک حکمی اســت برای همۀ دنیا،     در 

رأس واجبات برای همۀ دنیا واقع شــده.     1364/11/22

کالم امام   

حفظ جمهوری اسالمی اهم واجبات است

در دهه ی فجر، آنچه... الزم اســـت، دو تشـــکر اســـت: اول، شکر 
الهـــی. بـــا کمـــال خشـــوع، با کمـــال تواضـــع، جبهه ی شـــکر بر 
درگاه الهـــی میســـائیم که این توفیق را نصیـــب ملت ایران کرد؛ 
ایـــن حرکـــت عظیم، ایـــن کار بزرگ، ایـــن نهضت تاریخ ســـاز، به 
دســـت ملت ایران و بـــا رهبری امام بزرگوار انجـــام گرفت؛ نظام 
اســـالمی تشـــکیل شـــد؛ حرکت ملت ایـــران به ســـمت خدا، به 
ســـمت اهـــداف الهـــی، بـــه ســـمت ارزشـــهای الهی آغاز شـــد. 
هیـــچ نعمتـــی از ایـــن باالتر نیســـت و شـــکر الهی بـــر این نعمت 
بزرگ همیشـــه الزم اســـت و در ایام دهه ی فجر، الزمتر. تشـــکر 
دوم، تشـــکر از ملت ایران اســـت؛ وفاداری کردنـــد، جوانمردی 
به خـــرج دادند، گذشـــت کردند، ایثار کردند، شـــجاعت نشـــان 
دادنـــد، بصیرت به خـــرج دادند... این نهال بـــا همه ی خطرها، 
بـــا همـــه ی مشـــکالت، روزبـــه روز تنومندتر شـــد، بارورتر شـــد، 

بالنده تـــر شـــد.    13۹۰/11/14 

خطبه های انقالب  

شکر الهی برای نعمِت تشکیل
 نظام اسالمی در دهه فجر الزم تر است

یادداشت هفته  

بررسی موضوع نترسیدن از دشمن در کار فرهنگی و تبلیغی، بر اساس بیانات رهبر انقالب اسالمی

خدا را فراموش نکن...
 راهبرد ضروری و همیشـــگی فعاالن فرهنگی

یکـــی از دغدغه هـــای اهالـــی فرهنـــگ، چگونگـــی مواجهـــه بـــا 
واکنـــش مخالفـــان اســـت: »گاهـــی همیـــن تمســـخرها و تحقیـــر و 
ــد؛  ــاره میکنـ ــتأصل و بیچـ ــای بزرگـــی را مسـ ــا، آدمهـ توهیـــن کردنهـ
ــوند.«   1374/11/2۰  ــار همرنـــگ جماعـــت میشـ ــه اجبـ ــه بـ ــور کـ آن طـ
لـــذا در ایـــن شـــرایط بایـــد میـــان دوگانـــه خشـــیت از خداونـــد و تـــرس 
از حـــرف دنیامـــداران یکـــی را انتخـــاب کـــرد: »دســـتگاهها و عناصـــر 
فرهنگی-تبلیغـــی بایـــد کامـــا مراقـــب باشـــند کـــه حـــرف خـــدا در 
هیـــچ شـــرایطی زمیـــن نمانـــد و در ایـــن زمینـــه نبایـــد از جنجـــال و 
هوچی گـــری و اتهامـــات ترســـید.«   14۰1/1۰/28 در واقـــع »خشـــیت 
از پـــروردگار بـــه معنـــای »مالحظـــه، رعایـــت و مراقبـــت« راهبـــرد 
ضـــروری و همیشـــگی فعـــاالن عرصـــه فرهنـــگ و تبلیـــغ اســـت.«     

 14۰1/1۰/28

از سیاســـت های قطعـــی دشـــمن اســـت: »هـــر  هراس افکنـــی 
ـــک  ـــرد، ی ـــام بگی ـــالح انج ـــمت ص ـــه س ـــور ب ـــه در کش ـــی را ک ـــه حرکت گون
جبهـــه ی وســـیعی از دشـــمن وجـــود دارد کـــه اینهـــا نشســـته اند 
دارنـــد دائـــم فکـــر میکننـــد کـــه ضربه هـــا بزننـــد، هـــم در زمینه هـــای 
ســـخت افزاری، هـــم در زمینه هـــای نرم افـــزاری؛ نرم افزاری شـــان 
همیـــن اســـت کـــه اینهـــا تصمیم هـــای مهـــم و درســـت و منطقـــی را 
ـــر  ـــد، زی ـــه دارن ـــیعی ک ـــات وس ـــا تبلیغ ـــود، ب ـــه میش ـــور گرفت ـــه در کش ک
ـــب  ـــک مطل ـــن »ی ـــغ و تبیی ـــه تبلی ـــد.«     13۹۹/3/14 در عرص ـــؤال ببرن س
غـــون رســـاالت اهلل و یخشـــونه و الیخشـــون 

ّ
ذیـــن یبل

ّ
ایـــن اســـت... »ال

اهلل و کفـــی بـــاهلل حســـیبا«. تبلیـــِغ رســـاالت اهلل، بـــا ایـــن دو 
ّ

احـــدا اال
تـــا شـــرط عملـــی اســـت: »یخشـــونه«، ایـــن یـــک. »و ال یخشـــون احـــدا 
 اهلل.««    1388/۹/22  خداونـــد می فرمایـــد کســـانی کـــه »تبلیـــغ 

ّ
اال

میکننـــد رســـاالت الهـــی را، از خـــدا میترســـند، از غیـــر خـــدا نمیترســـند.«  
ـــوش  ـــدا را فرام ـــیبا«؛ خ  حس

َ
ـــاهَّلّل ـــی ب ـــن راه »»و کف    13۹6/1۰/6 و در ای

نکـــن، خـــدا حســـابت را دارد. در میـــزان الهـــی، رنـــج تـــو، محرومیـــت تـــو، 
کـــّف نفـــس تـــو، حرصـــی کـــه خـــوردی، زحمتـــی کـــه کشـــیدی، کاری کـــه 
کـــردی، خـــون دلـــی کـــه خـــوردی، دندانـــی کـــه روی جگـــر گذاشـــتی، 

ـــود.«     13۹۰/7/2۰  ـــوش نمیش ـــت فرام ـــچ وق ـــا هی اینه
ـــی،  ـــن اله غی

ّ
ـــن مبل ـــل ای ـــدا در مقاب ـــر خ ـــه »غی ـــت ک ـــه داش ـــد توج بای

غیـــن رســـاالت اهلل، صف آرایـــی دارنـــد؛ بحـــث بـــر ســـر دعـــوا 
ّ
مبل

اســـت.«     13۹6/1۰/6 در واقـــع »اصـــل قضیـــه در دعـــوت انبیـــاء، تبلیـــغ 
اســـت.«    1387/3/21  »تبلیـــغ، یعنـــی رســـاندن یعنـــی حجابهـــا و 
مانعهـــا را درَنوردیـــدن، و رســـاندن ســـخن حـــق بـــه مرکـــزی کـــه بایـــد 
ــط  ــئله گوئی فقـ ــان مسـ ــاء کارشـ ــه »انبیـ ــد.«      137۰/2/3البتـ برسـ
نبـــود. اگـــر انبیـــاء فقـــط بـــه ایـــن اکتفـــا میکردنـــد کـــه حـــالل و حرامـــی 
را بـــرای مـــردم بیـــان کننـــد، ایـــن کـــه مشـــکلی وجـــود نداشـــت؛ کســـی 
ــیت از  ــه خشـ ــه تبلیغـــی اســـت کـ ــاد... ایـــن چـ ــا در نمی افتـ ــا اینهـ بـ
مـــردم در او منـــدرج اســـت کـــه انســـان بایـــد از مـــردم نترســـد در حـــال 

ــدل،  ــه ی عـ ــرای اقامـ ــق، بـ ــه ی حـ ــرای اقامـ ــاء بـ ــغ... انبیـ ــن تبلیـ ایـ
بـــرای مبـــارزه ی بـــا ظلـــم، بـــرای مبـــارزه ی بـــا فســـاد قیـــام کردنـــد، 

بـــرای شکســـتن طاغوتهـــا قیـــام کردنـــد.«     1388/2/23 

 کســـی که موحد باشـــد از دیگران نمی ترســـد
ــت: »در  ــه اسـ ــورد توجـ ــرآن مـ ــمن در قـ ــیدن از دشـ ــئله نترسـ مسـ
ــدا در درون  ــر خـ ــرس از غیـ ــا تـ ــه بـ ــود دارد کـ ــی وجـ ــالم عواملـ اسـ
انســـان مبـــارزه میکنـــد و آن را از درون ســـرکوب میکنـــد و اجـــازه 
ـــی  ـــمنی درون ـــرس، دش ـــود. ت ـــر او ش ـــد، پاگی ـــد بن ـــه مانن ـــد ک نمیده
اســـت کـــه انســـان را از درون میخـــوَرد و او را پـــوچ و پوســـیده 
میســـازد.«     )تفســـیر ســـوره برائـــت، ص137( و »کار دشـــمن دلهـــره  افکنـــدن 
اســـت. کار دشـــمن ایـــن اســـت کـــه دلهـــره بینـــدازد، بترســـاند، ناامیـــد 
ـــم  ـــروز ه ـــال ام ـــت؛ م ـــیطان اس ـــت، کار ش ـــمن اس ـــن کار دش ـــد؛ ای کن
نیســـت، همیشـــه بـــوده؛ در طـــول تاریـــخ و در طـــول تاریـــخ اســـالم.«  
  13۹7/11/1۹  امـــا »کســـی کـــه بـــا منطـــق دیــــن، آشنــــا باشــــد، میفهمـــد 
کـــه توحیـــد بـــا ترسیــــدن نمیســــازد، و موّحــــد از قدرتهـــای غیـــِر 
ـــم، موجـــب 

َ
خدایـــی نمی هراســـد. اســـالم هیـــچ قدرتـــی را در عال

تـــرس نمیدانـــد... الزمـــه ی توحیـــد آن اســـت کـــه فقـــط از خـــدا 
بترســـید؛ چراکـــه آدمـــی بنـــده ی خـــدا اســـت و بایـــد از او حـــذر کنـــد.«  
   )تفســـیر ســـوره برائـــت،ص137( زیـــرا »از جملـــه ی تأثیـــرات توحیـــد در روان 
یـــک موحـــد ایـــن اســـت کـــه ریشـــه ی تـــرس را در او می خشـــکاند، و 
ایـــن خیلـــی مهـــم اســـت. در قـــرآن در چندیـــن مـــورد... بـــه مؤمنیـــن 
ـــال َتخافوُهـــم َو خافـــوَن"، ریشـــه ی تـــرس 

َ
خطـــاب می شـــود کـــه "ف

ـــه  ـــی ک ـــید؛ و کس ـــن بترس ـــکانید، از م ـــود بخش ـــران را در دل خ از دیگ
از خـــدا ترســـید، از هیـــچ کـــس دیگـــری نمی ترســـد. کســـی کـــه موحـــد 
ـــروردگار داشـــت؛ تـــرس در او از  ـــه قـــدرت پ بـــود، کســـی کـــه اعتقـــاد ب

بیـــن مـــی رود.«     )طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـالمی در قـــرآن، ص28۹( 

 ترس موجب می شـــود حقیقت را نفهمید
مســـئله تـــرس و خـــوف حتـــی در مرحلـــه فهـــم حقیقـــت هـــم تأثیـــر 
دارد: »مـــا نـــه فقـــط در عمـــل احتیـــاج بـــه شـــجاعت داریـــم، در فهـــم 
هـــم احتیـــاج بـــه شـــجاعت داریـــم... اگـــر شـــجاعت نبـــود، حتـــی در 
فهـــم هـــم خلـــل بـــه وجـــود خواهـــد آمـــد.«     1388/7/2   لـــذا »فهمیـــدن 
حـــق بـــا خشـــیت الهـــی حاصـــل میشـــود.«     1388/۹/22 یعنـــی »تـــرس 
ـــرس از  ـــان، ت ـــرس از جانم ـــان، ت ـــرس از مالم  ت

ّ
ـــیم؛ واال ـــته باش نداش

آبرویمـــان، انفعـــال در مقابـــل دشـــمن، تـــرس از جـــّو، تـــرس از فضـــا؛ 
ـــرف را  ـــن ح ـــر ای ـــود؛ اگ ـــد ب ـــا خواهن ـــه م ـــم، علی ـــرف را بزنی ـــن ح ـــر ای اگ
بزنیـــم، فـــالن لکـــه را بـــه مـــا خواهنـــد چســـباند؛ ایـــن ترســـها فهـــم 
انســـان را هـــم مختـــل میکنـــد. گاهـــی انســـان بـــه خاطـــر ایـــن ترســـها، 
بـــه خاطـــر ایـــن مالحظـــات، صـــورِت مســـئله را درســـت نمیفهمـــد؛ 
نمیتوانـــد مســـئله را درســـت درک بکنـــد و حـــل بکنـــد؛ موجـــب 

ــا  ــر »طمع هـ ــن خاطـ ــه همیـ ــد.«      1388/7/2بـ ــد شـ ــتباه خواهـ اشـ
بر می گـــردد بـــه تـــرس، و ترس هـــا ریشـــه ی بدبختی هـــا در زندگـــی 
انسان هاســـت. شـــما در طـــول تاریـــخ نـــگاه کنیـــد تـــا ببینیـــد کـــه چـــه 
چیزهایـــی موجـــب شـــد کـــه طرفـــداران حـــق در اقلیـــت قـــرار بگیرنـــد، 
آنجـــا کـــه در اقلیـــت قـــرار گرفتنـــد. چـــه چیزهایـــی موجـــب شـــد کـــه 
مردمـــی کـــه حـــق را شـــناخته بودنـــد، دنبـــال حـــق نرونـــد... غالبـــا 
وقتـــی کـــه آدم پیگیـــری و تحقیـــق و مطالعـــه می کنـــد، می بینـــد 
کـــه منشـــأ ایـــن همـــه تـــرس اســـت، تـــرس!«     )طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـالمی 

ـــرآن، ص2۹۰( در ق

 ترِس فعال در انســـان مؤمن وجود ندارد
بایـــد توجـــه کـــرد کـــه »چـــون حـــق و حقیقـــت، دشـــمن دارد؛ 
بیـــان حقیقـــت آســـان نیســـت. دشـــمنان حقیقـــت دنیاداراننـــد، 
قدرتمنداننـــد، طواغیـــت عالمنـــد؛ در طـــول تاریـــخ ایـــن جـــور 
ـــر  ـــه ی ولی عص ـــت حق ـــه دول ـــی ک ـــا زمان ـــم، ت ـــر ه ـــا آخ ـــت، ت ـــوده اس ب
)ارواحنـــا فـــداه( ظهـــور بکنـــد، همیـــن جـــور خواهـــد بـــود.« 
1388/۹/22دشـــمنان »عـــّده ای را بـــر اثـــر اشـــتباه یـــا ســـوءفهم یـــا     

تبلیغـــات خصمانـــه و موذیانـــه در مقابـــل انســـان قـــرار میدهنـــد؛ 
راه مقابلـــه فقـــط ایـــن اســـت کـــه انســـان محاســـبه خدایـــی را مـــالک 
قـــرار دهـــد.«   1382/4/7 پیوســـتن عـــده ای بـــه دشـــمن به خاطـــر 
همیـــن تـــرس اســـت: »علـــت اینکـــه می رفتنـــد تســـلیم می شـــدند، 
ـــدند،  ـــزدور می ش ـــه م ـــت اینک ـــد، عل ـــکاری می کردن ـــه هم ـــت اینک عل
ــد،  ــم می کردنـ ــیرینی هـ ــود شـ ــزدوری، خـ ــام مـ ــه در مقـ ــت اینکـ علـ
خوش رقصـــی هـــم می کردنـــد، ایـــن نبـــود جـــز تـــرس.«     )طـــرح 
کلـــی اندیشـــه اســـالمی در قـــرآن، ص2۹1( لـــذا »امـــام بزرگـــوار مـــا در راه 

حـــق و عدالـــت قائـــل بـــه رودربایســـتی و مالحظـــه ی ایـــن و آن و 
تـــرس و ضعـــف و عقب نشـــینی نبـــود؛ او هـــم همان طـــور کـــه 
ــی  ــوا فـ ــه: »ال تستوحشـ ــود کـ ــوده بـ ــه فرمـ ــن توصیـ امیرالمؤمنیـ
ـــة اهلـــه«، از تنهائـــی نمیترســـید؛ از اینکـــه تنهـــا 

ّ
طریـــق الهـــدی لقل

بمانـــد، نمیترســـید، واهمـــه نداشـــت؛ حـــق بـــا اوســـت، پـــس خـــدا 
بـــا اوســـت.«    1386/5/6پـــس »از روگردانـــدن و ِاعـــراض دشـــمن 
احســـاس تنهایـــی نکنیـــد. از تمســـخر دشـــمن دربـــاره آنچـــه در 
دســـت شماســـت - کـــه گوهـــر گرانبهایـــی اســـت - عقیده تـــان 
ــی  ــر روانـ ــن تأثیـ ــن »مهم تریـ ــود.« 1374/11/2۰     بنابرایـ ــت نشـ سسـ
توحیـــد در روح یـــک انســـان ایـــن اســـت کـــه در راه خـــدا، در راه 
ـــد،  ـــخیص می ده ـــود تش ـــود خ ـــدِف وج ـــه ه ـــه ک ـــف، در راه آنچ تکلی
از دشـــمنان ایـــن راه نهراســـد. نمی گویـــم ضعـــف اعصـــاب نداشـــته 
ـــال  ـــرس فع ـــه؛ ت ـــد، ن ـــدا نکن ـــی پی ـــم اضطراب ـــش ه ـــی دل ـــد، گاه باش
نداشـــته باشـــد، بیـــِم فعـــال نداشـــته باشـــد. تـــرس و بیمـــی کـــه او 
ـــی  ـــدارد، در وجـــوِد او نباشـــد.«     )طـــرح کل ـــاز ب را از پیمـــودِن راِه خـــدا ب

اندیشـــه اســـالمی در قـــرآن، ص2۹5(

مزار: آرامستان سراب یاس شهر خرم آباد  محل شهادت: در حین تعقیب قاچاقچیان در شهرستان ساوه

ـــت او تـــداوم میبخشـــد 
ّ
شـــهید یعنـــی آن انســـانی کـــه در راه آرمانهـــای معنـــوی کشـــته میشـــود. و خـــدای متعـــال هـــم در پاســـخ بـــه ایـــن ایثـــار و ایـــن گذشـــت بـــزرگ، حضـــور او را در مل

ـــت،  ـــده نیس ـــا زن ـــم آنه ـــتند. جس ـــده هس ـــوند، زن ـــته میش ـــدا کش ـــه در راه خ ـــانی ک ـــت. آن کس ـــدا اس ـــدن در راه خ ـــته ش ـــت کش ـــن خاصّی ـــد. ای ـــده میمان ـــان او زن ـــر او، آرم ـــاد او، فک و ی
ـــت.      1368/5/25  ـــده اس ـــا زن ـــی آنه ـــود حقیق ـــا وج اّم

یاد و آرمان شهیدان زنده میماند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید   احمد کشوری نیا

شهید هفته  

تاریخ شهادت:    1401/10/17

مـــا بایـــد ایـــن اصـــل را از یـــاد نبریـــم کـــه وظیفـــه ی مـــا تحّقـــق بخشـــیدن بـــه 
ـــا و بـــدون هیـــچ تردیـــدی  ـــه اســـت... نصـــرت الهـــی قطعـــا و یقین اســـالم بکامل
ـــف بـــه ایـــن اســـت کـــه مـــا دیـــن خـــدا را نصـــرت کنیـــم. ِان َتنُصـــُروا اهلَل 

ّ
متوق

َینُصرُکـــم؛ )1( دیگـــر صریح تـــر از ایـــن و واضح تـــر از ایـــن، حرفـــی وجـــود نـــدارد؛ 
»ِان َتنُصـــُروا اهلل« یعنـــی دیـــن خـــدا را نصـــرت کنیـــد؛ ِان َتنُصـــُروا اهلَل َینُصرُکـــم 
َینُصـــَرّنَ اهلُل َمـــن َینُصـــُره؛ )3( اینهـــا دیگـــر چیزهـــای 

َ
قداَمُکـــم؛ )2( َو ل

َ
ـــت ا َو ُیَثِبّ

مؤّکـــدی اســـت کـــه وعده هـــای الهـــی اســـت؛ نبایـــد بـــه ایـــن وعده هـــای الهـــی 
ـــوء؛ )4( اینکـــه واقعـــا انســـان وعـــده ی  لّظآّنیـــَن ِبـــاهلِل َظـــّنَ الّسَ

َ
بی توّجـــه بـــود؛ ا

خـــدا را غیـــر قابـــل تحّقـــق بدانـــد، بدتریـــن ســـوءظّن بـــه خـــدای متعـــال اســـت 
کـــه خـــدای متعـــال در ســـوره ی مبارکـــه ی اّنافتحنـــا، آن کســـانی را کـــه این جـــور 

حرکـــت میکننـــد مـــورد غضـــب خـــود دانســـته اســـت.  13۹3/12/21
1( ســـوره ی محّمد، بخشـــی از آیه ی 7

۲(همان

۳( ســـوره ی حج، بخشـــی از آیه ی 40

4( ســـوره ی فتح، بخشـــی از آیه ی ۶

نصرت الهی متوقف بر نصرت دین خداست

به رسم آیه ها  

ما پیشرفتهای علمی و پژوهشِی بسیار زیادی در بخشهای 
مختلف داشته ایم که ستون اصلی این بخشها را همین 
جوانان انقالبی و بچه های مؤمن تشکیل داده اند. آنها بودند 
که وارد میدان شدند و بر اساس همان روحیه، بسیاری از 
گردنه ها و عقبه های تحقیقات و کار مهّم علمی را پیش بردند. 
بله؛ معنویت، دنیای انسان را هم آبادتر می کند؛ منتها دنیای 
سالم. آن جایی که فرهنگ جهادی نیست و فرهنگ ماّدی 

حاکم است، هر انسانی به تنهایی خودش محور همه ی 
حوادث عالم است؛ سود را برای خود می خواهد و ضرر را 
از خود دفع می کند. اصل برای او این است؛ لذا تعارضها و 
بی اخالقیها و بی صداقتیها و دشمنیها پیش می آید. آن جایی 
که حرکت و روح جهادی وجود دارد، انسان در ایمان و آرمان 
و خدمت به دیگران حل می شود و خود را فراموش می کند. 

این روحیه را باید در جامعه تقویت کرد.    1382/1۰/14 

دغدغه های فرهنگی  

روحیه جهادی را باید در جامعه تقویت کرد

سؤال:  کسی عهد یا نذر کرده است که چنانچه گناهی کند، روز بعد روزه بگیرد در این صورت اگر عمدًا گناه کند ولی روز بعد به سفر 
ضروری یا غیر ضروری برود، تکلیفش چیست؟

جواب: رفتن به مسافرت گرچه غیر ضروری باشد، اشکال ندارد اما باید قضای روزه را بگیرد.

وفای به عهد و نذر

احکام  

اگــر ســخنرانیها و اعالمیه هــا نبــود مفهــوم نمیشــد کــه چه کاری انجــام گرفته، نه مــردم در جریان قرار میگرفتنــد و تبلیغات 
دســتگاه هم میتوانســت شــاید آن را جور دیگری جلوه بدهد لذا بود که چند تا برنامه در دانشــگاه بود. یکی ســخنرانی هایی 
بود که مســتمرًا در مســجد دانشــگاه انجام میگرفت که همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی ســخنرانی را این جا گذاشــتیم 

و دیگران ســخنرانی میکردند. یکی اعالمیه ها بود، یکی هم یک نشــریه، یک بولتن روزانه ما منتشــر میکردیم.  1363/11/11 

اگر سخنرانی ها و اعالمیه ها نبود
 تبلیغات دستگاه پهلوی، قضایا را جور دیگری جلوه می داد

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در تحصن اعتراضی روحانیون در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی�، )1۳57/11/8(

قبل از پیروزی انقالب در دوران طاغوت، اگر توی یک جمعی 
- کــه مثــا داشــتند با همدیگر تــوی خیابــان راه میرفتند، یا 
تــوی فــرودگاه منتظــر پــرواز بودند، یــا مثا یک گوشــه ای از 
دانشــگاه گیــر افتــاده بودنــد - یکی شــان میخواســت نماز 
بخوانــد، ایــن قــدر این کار غیر مأنوس بود که آن کســانی که 
همراهــش بودند میگفتند: نماز میخوانی!؟ آبروی ما رفت! 
نماز خواندن مایه ی آبروریزی بود! این بود؛ شما جوانها آن 

روزهــا را ندیده ایــد؛ ما دیده ایم. اگر یک جوان نمازخوانی در 
یک منطقه ی جلوی چشــم و یک مرکز عمومی، می ایســتاد 
نمــاز میخوانــد، رفقایــش خجالــت میکشــیدند و میگفتند 
آبــروی مــا را بــردی. اگــر در یــک اجتماع عمومی - کــه بنا بود 
چند نفر ســخنرانی کنند - ســخنران، اول ســخنرانی میگفت 
 الّرحمــن الّرحیــم، رفقایش خجالت میکشــیدند و 

َ
بســم اهَّلّل

سرشان را پائین می انداختند!    1388/2/27 

خاطره و روایت  

قبل از پیروزی انقالب نماز خواندن در اجتماع غیرمأنوس بود

خانـــواده، منشـــأ خیراتـــی اســـت. در اداره ی کشـــور و اداره ی انســـانیت، کارهـــای عظیمـــی بـــه عهـــده ی ایـــن خانـــواده اســـت... 
مبـــادا بـــا گله هـــا، بـــا دلخوریهـــا، بـــا افزون طلبـــی و ُپرتوقعیهـــا، بـــا بی محبتیهـــا، و گاهـــی بـــا دخالتهـــای دیگـــران و از ایـــن قبیـــل، ایـــن 
ـــن  ـــد ای ـــه می توانی ـــد. چگون ـــظ کنن ـــت را حف ـــه ی زوجی ـــن علق ـــه ای ـــد ک ـــعی کنن ـــر س ـــم پس ـــر و ه ـــم دخت ـــود... ه ـــت بش ـــون سس کان
علقـــه را حفـــظ کنیـــد؟ البتـــه آدمهـــای عاقـــل و زیـــرک و بـــا احســـاس و وجـــدان صـــادق، راهـــش را پیـــدا می کننـــد. ایـــن، بـــا اطمینـــان 
ـــد؛  ـــی نکن ـــد و افزون طلب ـــه زن زور نگوی ـــم ب ـــرد ه ـــد؛ م ـــد و زور نگوی ـــل نکن ـــرد تحمی ـــه م ـــود. زن ب ـــظ می ش ـــل حف ـــت متقاب ـــا محب و ب

ـــا ایـــن کانـــون خانـــواده حفـــظ بشـــود.    137۰/4/2۰  ـــا هـــم صمیمـــی باشـــند، ت مثـــل دو رفیـــق و مثـــل دو شـــریک، ب

با »اطمینان« و »محبت متقابل« کانون خانواده را حفظ کنید

بایــد ســعی کنیــم خودمــان را پاکیــزه کنیــم، بایــد تطهیــر 
کنیــم خودمــان را؛ بــدون طهــارت باطــن نمیشــود بــه 
مقامــات رســید... طهــارت باطــن، بــا تقــوا اســت، بــا 
ع اســت، بــا مالحظــه اســت؛ مالحظــه ی دائمــی و  ور
مراقبــت دائمــی از خــود طهــارت به وجــود مــی آورد. 
خــب البّتــه انســان جایزالخطــا اســت و ممکــن اســت بــر 
مــا ســیاهی هایی عــارض بشــود اّمــا راه پــاک کــردِن آن 
ــاد داده:  ســیاهی ها را هــم خــدا بــه مــا نشــان داده، ی
توبــه، اســتغفار. اســتغفار کنیــم؛ اســتغفار، یعنــی 
عذرخواهــی کــردن؛ »اســتغفر اهلل«، یعنــی خدایــا 
عــذر میخواهــم، معــذرت میخواهــم. واقعــا، قلبــا 
از تــه دل از خــدای متعــال معــذرت بخواهیــم؛ ایــن 
ــیاهی را و آن  ــد آن س ــاک میکن ــن پ ــت، ای ــتغفار اس اس

لّکــه را.    13۹5/۰1/11 

اجتناب از گناه
 اساسی تریِن کارهاست

درس اخالق  

377377

گـزارش    جنگی که بود، جنگی که هســت
هفتـــــه

هنوز زمان زیادی از پیروزی انقالب نوپای اسالمی 
مـــردم ایران نگذشـــته بـــود که صدام بـــا دنیایی 
از امکانـــات نظامـــی و پشـــتیبانی سیاســـی ابرقدرت ها 
بـــه مرزهای کشـــور هجـــوم آورد؛ همه ایـــران دل نگران 
خوزستان بود. لشـــکر عاشورای تبریز ، امام حسین� 
اصفهان ،77 خراســـان، قدس گیالن و... همه آمدند تا 
ایران، ایران بماند و این تنها نمونه از جنگ های چند قرن 
اخیر باشد که در آن حتی یک وجب از خاک وطن در اختیار 
بیگانـــه قرار نمی گیـــرد.  با وجود رزمندگانی از شـــهرها و 
روســـتاهای دوردســـت در خط مقدم جبهه و زنانی قوی 
و فداکار در پشـــت جبهه برای پشتیبانی و امدادرسانی و 
با ایســـتادگی و حمایت یکپارچـــه مردم از اقوام مختلف، 
نقشـــه جنگ نظامی دشـــمن با شکست مواجه شد؛ اما 
جنگ تمام نشد: »دشمن االن در حال جنگ است؛ جنگ، 
جنگ نظامی نیســـت اّما جنگ هســـت، جنگ نرم هست، 
جنگهایی هســـت که از جنگ نظامی خطرناک تر اســـت.« 
13۹6/1۰/6دشـــمن همان دشـــمن اســـت؛ اما تجهیزات    

دشمن و میدان دشمنی و خباثت او متفاوت شده است: 
»امروز میدان رزم میدان رزم قدرت نرم است و قدرت نرم 
دشـــمن شـــبهه پراکنی اســـت... یعنی ما یک ملتی داریم 
کـــه ایـــن ملت آمدند با اعتقاد و ایمـــان کامل پای انقالب 
ایســـتادند، جان دادند، زحمت کشـــیدند، خودشـــان را 
بـــه زحمت انداختند، انقالب را به پیروزی رســـاندند، بعد 
هشـــت ســـال در یک جنـــگ تحمیلی ایســـتادگی کردند، 
بعـــد هـــم در مقابل فتنه هایی که تا امروز وجود داشـــته 
ایســـتاده اند، هر جا الزم بوده حضور پیدا کرده اند؛ مردم 
این جوری هســـتند دیگر؛ خب حاال اگر چنانچه دشـــمن 
بخواهـــد ایـــن دژ مســـتحکم را از بین ببرد یـــا رخنه در آن 
ایجـــاد کنـــد، باید چه کار کند؟ باید در این ایمان خدشـــه 
کند، باید در این ایمان مناقشـــه کند؛ این با شبهه افکنی 

  14۰1/5/5 به وجود می آید.«

     هدف؛ بن بســت نمایی و ســیاه نمایی آینده 
دشمنان قســـم خورده انقالب اسالمی از همان ابتدای 
پیروزی انقالب، انواع نقشه ها را  علیه آن عملیاتی کردند 
و بـــا تجهیـــز مخالفان و اختصـــاص بودجه های هنگفت، 
درصـــدد ایجـــاد خدشـــه در مســـیر حرکـــت روبه جلـــوی 
انقـــالب اســـالمی برآمدنـــد. از حملـــه نظامـــی و تحریم 
اقتصـــادی گرفتـــه تا ایجـــاد تفرقه و اختالف بین اقشـــار 
مختلـــف مـــردم تـــا فتنه انگیـــزی و ناامن ســـازی و ترور و 
ســـیاه نمایی و یأس پراکنی؛ البته نه فقط در این 44 سال 
که سال هاســـت، بیگانگان چشم طمع دوخته اند تا این 
ســـرزمین مستعد و رنگارنگ را با تکه تکه کردن از آن خود 
کننـــد؛ اما در نهایت آن که پیروز شـــده، ایرانِی مســـلمان 
بوده اســـت. از رئیســـعلی دلواری که روزگار انگلیســـی ها 

را در جنـــوب ســـیاه کـــرد تا باکری و بروجـــردی و چمران و 
همت و حاج قاســـم که دســـت صدام و هزار حامی اش را 
کوتاه کردند تا جوانان دلیر و شجاعی که امروز در قامت 
مدافعان امنیت می درخشند. دشمن در جنگ تبلیغاتی 
خود، بر نا امیدســـازی نسل جوان و تیره وتار نشان دادن 
آینده کشـــور و ســـیاه نمایی از اوضاع کشـــور تمرکز کرده 
اســـت. بوقچی هـــای دشـــمن بـــا حربـــه یأس آفرینـــی و 
نادیده انگاری نقاط قوت کشـــور، تالش می کنند تا مردم 
را نســـبت به کشور خود و آرمان های انقالب ناامید کنند. 
در جورچین ســـیاه نمایی دشـــمن، نادیده گرفتن رشد و 
پیشرفت علمی کشور یا پیشرفت در انواع زیرساخت های 
مهم و حیاتی یا ســـاخت موشـــک پیشرفته تفاوتی ندارد. 
مهـــم این اســـت که به همه القا کنـــد که ایران نمی تواند!  
هـــدف و برنامـــه دشـــمن تیره وتـــار نشـــان دادن آینده  
این مرزوبوم و بن بســـت نمایی از اوضاع کشـــور اســـت و 
بیشـــتر هم نوجوانـــان و جوانانی را هـــدف قرار می دهد 
کـــه آینده ســـازان این کشـــورند: »امـــروز میبینید یکی از 
مهمترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است. کجا؟ 
در مهمتریـــن نقطه ی وجودی کشـــور یعنی جوانان.« 
  14۰1/1۰/22دشمن می داند که ناامیدی یعنی گرفتن آینده 

و وقتی آینده در هاله ای از ابهام و تاریکی قرار گیرد، هیچ 
انگیـــزه و توانی برای ادامه مســـیر باقـــی نخواهد ماند و 
مســـیر رشـــد بسته خواهد شـــد و با ناامیدی و بی عملی، 
نقشه دشـــمن با هزینه بسیار کم، عملیاتی خواهد شد: 
»دشـــمن دنبال این اســـت که بر مغزها تسلط پیدا کند. 
تســـلط بر مغزها برای دشمن خیلی باارزش تر از تسلط بر 
ســـرزمین ها اســـت. اگر مغز یک ملتی را توانستند تصّرف 
کنند، آن ملت ســـرزمین خودش را دودســـتی به دشمن 

  14۰1/۹/5 تقدیم میکند.«

     شکســتن وحدت ملی، نقشــه شوم دشمنان 
دشــمن از زیبایــی و اصالــت تنوع قومــی و فرهنگی ایران 
آگاه اســت. تاروپودهایــی که علی رغــم تفاوت ها، زیبایی 
آفریده اند و ســال ها شــجاعت و دلیری نشــان داده اند. 
از دلیــران تنگســتان گرفتــه تــا غیورمنــدان آذربایجــان و 
ر و کرد و... که هزاران شهید نثار وطن کرده اند. 

ُ
قهرمانان ل

شــهید داده اند تا تاروپود وطن از هم نگســلد که اگر تاری 
از وطــن جــدا شــود آرام آرام همــه آن نقــش و زیبایــی از 
هــم خواهــد گسســت. این گونه اســت که تمامــی اقوام 
و قومیت هــا علی رغــم تفاوت هــا، بــر روی ایران و اســالم 
ــت را نگه 

ّ
و انقــالب وحدت نظــر دارنــد:»آن چیــزی کــه مل

میدارد امید است و وحدت؛ اّتحاد میان آحاد مردم. بله،  
ســالیق مختلفــی وجــود دارد، اختالفات نظر در مســائل 
گوناگون وجود دارد، اّما درباره ی اسالم، درباره ی نظام، 
 14۰1/1۰/22 درباره ی انقالب، وحدت نظر بین مردم هست« 
براین اســاس، شــکاف در میان صفوف مردم ایران، برگی 

دیگر از جنگ ترکیبی دشمن علیه انقالب و ایران اسالمی 
است. ایجاد اختالف و تفرقه بین مردم و ایجاد زمینه های 
بدبینــی و صف بندی هــای کاذب و مخــرب از اقداماتــی 
است که از سوی عوامل و دستگاه های تبلیغاتی دشمن 
همواره دنبال شده و در اغتشاشات اخیر هم، به صورت 
آشــکار مورد اســتفاده قرار گرفت:»یک کســی را در کشور 
با انگیزه های مختلف، انگیزه ی قومی، انگیزه ی مذهبی، 
انگیزه ی سیاسی، انگیزه های شخصی... ]فریب بدهند[، 
از اینها اســتفاده کنند، اینها را آماده کنند برای همراهی. 
عامــل تبلیغات فراگیــر؛ تلویزیون ها، ماهواره ها، فضای 
مجازی، اینترنت. اینها عواملی اســت که دشــمن همه ی 

14۰1/1۰/22 اینها را ]در اغتشاشــات اخیر[ ردیف کرد.« 
بـــرای دشـــمنان تخریـــب حداکثـــری این وحـــدت ملی و 
تضعیف دلبســـتگی اقشـــار مختلف به ایران و اســـالم و 
انقالب مهم است و در این مسیر حتی از اینکه موضوعی 
چون ورزش را دســـت مایه ای برای تحقق نقشه هایشان 
کننـــد، ابایـــی ندارنـــد؛ موضوعی که نمونـــه ای از آن را در 
جریـــان مســـابقات جـــام جهانی اخیر دیدیـــم که چگونه 
تالش می کردند مردم یا حتی برخی ورزشکاران را مقابل 

تیم ملی کشور قرار دهند. 

     وظیفه ســنگین اهالی فرهنگ و هنر و تبلیغات 
وجــود هجمه های ســنگین رســانه ای دشــمن با  صدها 
کانــال تلویزیونــی و پایگاه اینترنتی و شــبکه های مجازی 
علیــه کشــور، وظیفــه اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه و 
دســتگاه های متولــی ایــن حــوزه کشــور را ســنگین تر  از 
قبل می کند. در این کوران هجمه های شــدید رســانه ای 
و تبلیغاتــی علیــه ایمــان و اعتمــاد و روحیــه ملــی و دینی 
مــردم به خصــوص جوانان، تــالش و اقدام جهادی همه 
به خصوص مســئوالن، ضرورتی فوری و مضاعف اســت. 
همچنین اســت  تالش و اقدام جهادی دســت اندرکاران 
فضــای فرهنــگ و رســانه و توجــه به تولیــدات فرهنگی و 
هنری در جهت »حفظ شــادابی، ســرزندگی، خوشحالی و 
خشــنودی«  14۰1/1۰/28 که باید در نقطه مقابل طراحی و 
نقشــه دشــمن »با تولید فکر نو، فرآوری آنها و تبدیلشان 
به محصوالت فاخِر دارای بســته بندی خوب، در این بازار 
پرمشــتری ]فکر و محصوالت نو در داخل و خارج[ فعال 
شوید.«  14۰1/1۰/28 تحکیم هرچه بیشتر فضای امیدواری 
و ایجــاد نشــاط و همدلــی ملی، ضرورت مهمی اســت که 
»نگذاریم این وحدت نظر از بین برود. به اختالفات کمک 
نکنیــم؛ اختالفــات قومــی، اختالفــات مذهبــی، تحریــک 
  14۰1/1۰/22 احساســات یک گروهی علیه یک گروه دیگر.«   
ت 

ّ
و بدانیم که »هر کس در زمینه ی خدشه ی به اّتحاد مل

حرکتــی انجــام بدهد برای دشــمن کار کرده، در نقشــه ی 
دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده؛ این را همه 

توّجه داشــته باشند!«  14۰1/1۰/22  
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ُپرامید و متحد در مقابل دشمنُپرامید و متحد در مقابل دشمن
در جنگ سنگین و ترکیبی علیه ایران اسالمی، وظیفه فعاالن فرهنگ و هنر و رسانه چیست؟

رســـانه KHAMENEI.IR به مناســـبت ایـــام ماه مبارک رجب، بیانات حضـــرت آیت اهلل خامنه ای 
در تاریـــخ 12 مرداد 1386 در شـــرح دعای ماه رجب را منتشـــر کرده اســـت. صـــوت و متن بیانات 

رهبـــر انقـــالب را میتوانید از اینجـــا دریافت کنید.
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