
ما را چه رســد که با این قلمهای شکســته و 
بیانهای نارسا در وصف شهیدان و جانبازان   
  و مفقــودان و اســیرانی کــه در جهــاد فــی 
ســبیل اهلل جان خود را فدا کرده و یا ســامت خویش     را از دســت 
داده اند یا به دست دشمنان اسام اسیر شده اند مطلبی نوشته 
یــا ســخنی بگوییــم.  زبان و بیان ما عاجز از ترســیم مقام بلند پایۀ 

عزیزانی اســت که برای ِاعای کلمۀ حق و     دفاع از اســام و کشــور 
اســامی جانبازی نموده اند. .. در اقدام شــریف مادران بزرگواری 
که در دامنهای     مطهر خود چنین فرزندانی را برای اســام تربیت 
کــرده انــد، چــه می تــوان نثار کرد؟...   پس با اعتــراف به عجز، برای 
شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای     جانبازان، این شهیدان 

زنده، سامت... درخواست می نماییم.         1363/6/5 

کالم امام   

جانبازان، شهیدان زنده اند

تــی کــه اّوًال آگاه باشــد 
ّ
 قــدرت واقعــی عبــارت اســت از قــدرت مل

کــه پیرامــون او چــه میگــذرد، ثانیــا ایمــان داشــته باشــد بــه حــّق 
خــود و بــه راه خــود، ثالثــا تصمیــم بگیــرد کــه ایــن راه را ادامــه 
تــی ایــن ســه خصوصّیــت را داشــت، هیــچ قدرتــی 

ّ
بدهــد. اگــر مل

در دنیــا از او قوی تــر نیســت...  مــا از حیثّیتمــان، از شــرفمان، از 
دینمــان، از انقابمــان، از حقــوق انســانی مان، از اســتقالمان 
ــی  ــوق حقیق ــن حق ــه از ای ــی ک ت

ّ
ــر مل ــم. ه ــاع میکنی ــم دف داری

ــا  ــد، قطع ــاع کن ــم دف ــا تصمی ــان و ب ــا ایم ــی و ب ــا آگاه ــود ب خ
پیــروز خواهــد شــد. بنابرایــن مــا از دشــمنمان قوی تریــم... ایــن 
قــّوت و قــدرت مــا در هنگامــی اســت کــه مــا یکپارچــه باشــیم؛ 
ــت یکپارچــه... اختــاف، اصــًا حیــات را، آبــرو را، اقتــدار را 

ّ
یــک مل

تــی میگیــرد. ایــن وحــدت کلمــه را شــما اگــر حفــظ کنیــد، 
ّ
از هــر مل

ایــن قــدرت میمانــد.      136۸/۴/۲3 

خطبه های انقالب  

قدرت و اقتدار ملت خود را
 با وحدت کلمه حفظ کنیم

یادداشت هفته  

      استمرار حرکت در خط مستقیم
ائمــه معصومین �چگونــه توانســتند در برابــر تحریف هــا، 
جریان های فساد و دشمنی های طاغوت، به پیروزی و موفقیت 
برسند؟ نعمت بزرگ اسام ناب و معارف دینی، چگونه نسل به 
نسل به دست ما رسیده است؟ پاسخ این است که »استقامت 
ائمــه ی مــا در مقابــل آن جریانهــای فســاد موجب این شــد که 
امروز مــا میتوانیم اســام حقیقی را پیــدا کنیم. امروز نســلهای 
مسلمان و نسلهای بشــری میتوانند چیزی به نام اسام، به نام 
قرآن، به نام ســنت پیغمبر در کتب پیدا کنند، اعم از کتب شیعه 
و حتــی در کتــب اهــل تســنن.«     136۴/1/۲3 به عبارت بهتر»اگــر 
ایــن حرکــت مبارزه جویانه ی سرســخت ائمه� در طــول این 
دویســت و پنجاه ســال نبود، بدانید که قلم به مزدها و زبان به 
مزدهــای دوران بنی امیــه و بنی عبــاس اســام را تدریجــا آنقدر 
عــوض میکردنــد و میکردنــد که بعــد از گذشــتن یکــی دو قرن 
از اســام هیچــی باقــی نمی ماند؛ یــا قرآنــی نمی ماند، یــا قرآن 

تحریف شده ای میماند.«    136۴/1/۲3  

      امام حسین�مظهر بصیرت و استقامت 
استقامت »یعنی آن خّط مستقیمی را که انسان پیدا کرده، 
بشود.«   1۴۰1/11/۲6»امام  پیدا  زاویه  نگذارد  بدهد؛  ادامه 
  13۸6/1۰/19 حسین� مظهر بصیرت و استقامت است.«    
میدان  در  حسین�  امام  »استقامت  از  منظور  البته  که 
بدنش  به  زخم  چند  و  هفتاد  تا  بزند  شمشیر  که  جنگ، 
آنجاست  در  حسین�  امام  استقامت  نیست...  بنشیند، 
که می بیند با کار او، بناست گلوی طفلی مثل علی اصغر هم 
که  است  این  حسینی  استقامت  شود...  دریده  تشنگی  از 
وقتی هدف را شناخت و آن را تقویم کرد و فهمید که چقدر 
عظمت دارد، برای آن ایستاد.« )آفتاب در مصاف، ص51۴( قطعا در 
حادثه عاشورا »اگر کس دیگری غیر از امام حسین� بود، 
میگفت: باالخره من که حاضر بودم جانم را بدهم، اما اینجا، 
در این بیابان و با این تشنگی، پای یك بّچه ی شیرخوار، پای 
ل و... در میان است. چطور بایستم ؟!« )آفتاب در 

ّ
بانویی مجل

مصاف، 51۴( در اینگونه حوادث »آن کسی پایش نمی لرزد که 

اّوًال در حّد اعلی بصیرت داشته باشد و بفهمد چه کار بزرگی 
ضعِف  و  باشد  داشته  نفس  قدرت  ثانیا  می دهد.  انجام 
نفس نگیرد. این دو خصوصّیت را امام حسین� در کربا 
نشان داد.« )7۲سخن عاشورایی، ص 155( به طور خاصه »روح کار 
امام حسین� این بود که حرف حق و راه حّقی را اجرا کند و 
در مقابِل تمام قدرتهایی که در این راه دست به هم دادند، 

استقامت بورزد.« )آفتاب در مصاف، ص111(

ــول  ــجاد�در ط ــام س ــتقامت ام ــاری و اس       بردب
ــت ــال امام 35س

»آغاز امامــت امام ســّجاد، آغاز تحّولــی در تاریخ 
شــیعه اســت. امــام ســّجاد نقطــه ی عطفــی در 

تاریخ تشــّیع است. امام ســّجاد سامان دهنده ی 
امــام  )حماســه  اســت.«  شــیعیان  نیرومنــد  حــزب 

ســجاد، ص1۲7( دلیل این ســخن آن اســت که اوضاع 

فرهنگــی و اجتماعــی دوران ایشــان بــه شــدت نامناســب تر 
از دوران امــام حســین� بــود: »عاّمــه ی مــردم دچــار یــک 
بی ایمانــی و ضعف و اختــال اعتقادی شــدید شــده بودند. 
کار بــه جایی رســیده بــود که حّتــی بعضــی از ایادی دســتگاه 
خافت، نبــّوت را زیــر ســؤال میبردنــد.« )انسان۲5۰ســاله، ص 1۸1( 
خواص جامعه نیز »اغلب شــخصّیت های بزرگ، ســر در آخور 
تمّنّیــات مــاّدی ای کــه به وســیله ی رجــال حکومــت بــرآورده 
میشــد، داشــتند.«     1365/۴/۲۸ در توصیــف وضعیــت دوران 
 الّناُس 

َ
امام ســجاد�، امام صــادق� میفرماینــد: »  ِارَتــّد

ة« )اإلختصاص، ص6۴( »بعد از واقعه ی کربا 
َ
اث

َ
 ث

ّ
َبعَد الُحَســیِن ِاال

و بعد از شــهادت امام حســین� همه ی مردم مرتد شدند؛ 
مرتد نــه اینکه از دین برگشــتند... نــه، مرتد یعنی برگشــته؛ از 
راه برگشتند... به طرف دنیا رفتند.« )حماســه امام سجاد�، ص 93( 
اما در همین شــرایط بســیار بد، امام ســجاد� با استقامت 
و خســتگی ناپذیری خود چنــان کاری کرد که »همین ســه نفر 
را زیاد کــرد و گســترش داد و شــیعه را مجّددًا متشــّکل کرد و 
تحویل امام باقر� داد.« )دو امام مجاهــد، ص 31۴( تا جایی که در 
ادامه همــان روایت میفرماید »ثــّم إّن الّناس لحقــوا و کثروا؛ 
بعدها کم کم و تدریجا مردم ملحق شدند و زیاد شدند و زیاد 
شــدند و جمعیت شــیعه ســر و ســامانی گرفت. بر اثر همین 
گفته های گــرم امام چهارم کــه مثل تازیانه ای بــر دوش فکر و 
روح مردم نواخته میشــد... عّده ی زیادتری شــدند.« )همرزمان 
حســین، ص 16۰( در حقیقــت » اختنــاق در آن دوران و نامناســب 

بودن وضــع، اجازه نمــی داد کــه امــام ســجاد� بخواهند 
بــا آن مــردم بی پــرده و صریح و روشــن حــرف بزنند؛ نــه فقط 
دســتگاه ها نمی گذاشــتند، مردم هــم نمی خواســتند. اصًا 
آن جامعــه یــک جامعــه ناالیــق و تباه شــده و ضایع شــده ای 
بود کــه بایــد بازســازی می شــد.«     1365/۴/۲۸  امــا هیچکدام 
از اینهــا امام ســجاد� را  نا امیــد نکرد. حضرت، با تاشــهای 
خســتگی ناپذیر خــود چنــان هویتی بــه همان مــردم داد که 
»همیــن مردمی کــه اینجــا این جور دشــمن خانــدان پیغمبر 
و نقطــه ی مقابــل امــام ســّجاد بودنــد، در قضّیــه ی نهضــت 
امام ســّجاد�،  پــدر  خــون  انتقــام  به خاطــر  بنی عّبــاس 

بنی امّیه را تارومار کردند.« )حماســه امام ســجاد، ص1۲۲( در حقیقت 
فعالیت امام ســجاد� بــود که چنیــن اســتقامتی در مردم 
پدید آورد و اســتقامت نقش اساســی در تمــام زمان ها دارد، 
تی، در ســایه ی اســتقامت و ایســتادگی، هوّیــت پیدا 

ّ
»هــر مل

تهــا هوّیــت میدهد، شــخصّیت 
ّ
میکنــد. آن چیــزی کــه بــه مل

تها و فرهنگ 
ّ
میدهد، عظمت میدهد، بــه حفاظت از خــود مل

آنها کمک میکند، اســتقامت آنها و ایســتادگی آنها اســت.«     
 1۴۰1/11/۲6این چنیــن بــود که امام ســجاد� »دو مســئولّیت 

و وظیفه  ی بــزرگ دارد؛ دو بــار ســنگین؛ هرکدام به ســنگینی 
زمین و آسمان: اّول، بیان کردن اســام و تشریح مکتب الهی 
اسام اســت؛ دّوم، هدایت کردن جامعه  ی اسامی به سوی 
نور و صــاح و حکومت »اهلل « و ایجاد حکومت اســامی. این 
دو بار سنگین در دســتهای قدرتمند امام ســّجاد است و باید 
اینها را به سرمنزل برســاند... و 35 سال در این عمل عمرش 
را با بردبــاری کامل گذرانده اســت.« )حماســه امام ســجاد، ص ۸3( و 
»اســام را همیــن مقاومتها بود که تــا امروز نگه داشــت.«     

 136۴/1/۲3

      استقامت، راز رسیدن به مقصود 
کام پایانــی اینکه »اســتقامت، راز و رمز رســیدن بــه مقصود 
ـــ مقصود دنیــوی، مقصود  اســت. شــما هر مقصودی داریدـ 
ـــ با ایســتادگی، با اســتقامت، با پیگیری ممکن اســت  اخرویـ 
به آن برســید؛ بدون آن نمیشــود به ایــن رســید.«  1۴۰1/11/۲9    
و این درس جاودانه ی امام ســجاد� امروز پیش روی ملت 
ِو 

َ
ن ل

َ
ایران در مســیر حرکت به ســوی ایــران قــوی اســت: » َوا

ــا. »ماء غدق« 
ً

ســَقینُهم مــاًء َغَدق َ َ
ریَقِة ال ی الّطَ

َ
اســَتقاموا َعل

یعنــی ســیراب کــردن از آب فــراوان و آب زالل کــه مفّســرین 
 همه ی مشــکات زندگی اســت. اگر در 

ّ
میگوینــد کنایــه از حل

ایــن راه پافشــاری کنیــد، اســتقامت کنیــد -اســتقامت یعنی 
منحــرف نشــدن- درســت حرکــت کنیــد، در همیــن طریــق 
ما مشــکات زندگــی هم حل 

ّ
مســتقیم حرکــت بکنیــد، مســل

خواهد شــد، گرفتاری ها برطرف خواهد شــد، ضعفها برطرف 
خواهد شد.«    1399/11/۲9 

مزار: گلزار شهدای آرامستان بهشت سکینه کرج محل شهادت:  منطقه جفیر در عملیات خیبر

یاد شــهیدان باید زنده بماند، پیام شــهیدان باید شــنیده بشــود؛ اگر چنانچه این اقداماتی که ما میکنیم از این دو خالی باشــد،  فایده ای ندارد... به  پیام شــهدا احتیاج داریم. فکر هم 
نکنیم که »خب معلوم اســت، پیام شــهدا را که همه بلدند، میدانند«؛ نه، همه نمیدانند. نســلهای  نو به نو که می آیند باید مّطلع بشــوند از آنچه گذشــته، و از انگیزه ها، فکرها و مانند 

اینها. کارهایی که مشــتمل بر پیام اســت این  خاصّیت بزرگ را دارد.      1۴۰1/۸/۸  

پیام شهیدان باید شنیده بشود
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شــهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، شهید یونس یوسف زاده

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 1362/12/4

میدهد.  تکان  را  انسان  خیلی  است،  حد 
ُ
ا قضیه ی  مورد  در  که  آیه  این 

هم 
ّ
استزل اّنما  الجمعان  التقی  یوم  منکم  وا 

ّ
تول الذین  »اّن  میفرماید: 

حد دچار آن 
ُ
)1( یعنی کسانیکه در ماجرای ا الشیطان ببعض ما کسبوا« 

لغزش خسارت بار شدند و از میدان جنگ رو برگرداندند و این همه خسارت 
بر نیروی نورسته ی اسام و حکومت اسامی وارد شد، علتش »ببعض 
ما کسبوا« بود؛ کارهایی بود که قبًا سِر خود آورده بودند. دل دادن به 
آیه ی  میکند.  ظاهر  جاها  این طور  را  اثرش  نفسانی  هواهای  و  شهوات 
شریفه ی دیگر میفرماید: به اینها گفته شد انفاق کنید، ولی به تعهد خود 
عمل نکردند؛ لذا نفاق بر قلب آنها مسلط شد؛ »فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم 
 ما وعدوه« )۲( یعنی وقتی انسان نسبت به 

َ
الی یوم یلقونه بما اخلفوا اهَّلّل

تعهدی که با خدای خود دارد، بی توجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق 
بر قلب او مسلط میشود. بنابراین اگر ما بیتوجهی کنیم و تن به شهوات و 

هویها بسپاریم، ایمان مغلوب و عقل مغلوب میشود.       13۸۴/7/17 
1- سوره آل عمران، آیه 155                |                2- سوره توبه، آیه 77 

»نفاق« نتیجه خلف وعده با خدا است

به رسم آیه ها  

ایــن ابتــکار جالــب کــه روزی بــه نام پاســدار را ارتبــاط بدهند 
بــا میــاد مســعود سیدالشــهداء �، یــک ابتــکار پرمغــز و 
جهت دهــی اســت... این معنــاـ  معنای پاســداریـ  با همه ی 
ابعــاد آن، بــا همــه ی ابزارهــا و وســائل ممکــن، در وجــود 
مقدس سیدالشــهداء �متجسد اســت... تمام راه هائی 
که می شود فرزند پیغمبر از آن راه ها استفاده کند برای حفظ 
میــراث عظیم اســام، در زندگی سیدالشــهداء محســوس 

اســت؛ از تبییــن و انــذار، از تحــرک تبلیغاتــی، از بیــدار کردن و 
حساس کردن وجدانهای عناصر خاص.. اینها همه در طول 
زندگی سیدالشهداء است. بعد هم ایستادگی در مقابل یک 
انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان.. سپاه در واقع با این 
نامگذاری، با لطافت می خواهد بگوید که من در این راه قدم 

میگذارم.       139۰/۴/13  
به مناسبت میاد امام حسین�و گرامیداشت روز پاسدار

مناسبت  

تمام ابعاد معنای پاسداری، در وجود سیدالشهداء ؟ع؟تجسم یافته است

سؤال:  کسی که در صف نماز جماعت، سجاده می گذارد و مثال برای وضو گرفتن می رود، آیا حق او نسبت به آن مکان، تا شروع نماز 
است یا تا وقتی که امام جماعت به رکوع می رود؟

جواب: حق او تا زمان شروع نماز جماعت، باقی است.

حکم جا گرفتن در مسجد

احکام  

ح و ســازمانهای نظامی ما، همه ی 
ّ
تمام این ســرزمین پاک و مظلوم و خونبار، در زیر چکمه ی متجاوزان بود و نیروهای مســل

تاش خودشــان را برای دفع و ســرکوب دشــمن می کردند. اما این جوانان با دســت خالی به مقابله با دشمن می رفتند... من 
در همین جا ]هویزه[، از شــهید علم الهدی پرســیدم: شــما از ســاح و تجهیزات چه دارید که این گونه مصّمم به جنگ دشــمن 
می رویــد؟ دیــدم اینهــا دلهایشــان آن چنــان بــه نور ایمان و توّکل به خدا محکم اســت که از خالی بودن دســت خود هیچ باکی 
ندارنــد. حرکــت کردنــد و رفتنــد. آنهــا خواســتار جهاد در راه خدا و پذیرای شــهادت در این راه بودند؛ چون می دانســتند حّقند. 

شهدای ما در هر نقطه ی این جبهه ی عظیم، با همین روحیه و با همین ایمان، جنگیدند.       1375/1۲/۲۰ 

شهیدان دلهایشان محکم به نور ایمان بود

عکس نوشت  

حضور و سخنرانی رهبر انقالب در گلزار شهدای هویزه، 1375/12/20

شــعر آئینی فقط مســئله ی مدح و مرثیه نیســت؛ مناجات هم 
جزو شــعر آئینی اســت. برای اینکه مضمون مناجات را درســت 
پیــدا کنیم، بهترین مرجع، دعاهاســت. دوســتان با صحیفه ی 
ســجادیه انــس پیــدا کنیــد. ایــن قریحــه ای که من در شــماها 
می بینــم، خیلی خوب میتوانید مضامین صحیفه ی ســجادیه 
را در قالــب اشــعاِر بســیار زیبا بیاورید. مرحــوم بهجتی اردکانی 

- دوســت قدیمی ما - ســی چهل ســال پیش بخشــی از دعای 
ابوحمزه را به شــعر آورده بود، که برای من خواند. قســمتهای 
سخت دعا هم بود - که خود عبارت هم سخت است، مضمون 
هم سخت است - در عین حال ایشان توانسته بود این دعا را 
به شعر بیاورد. من االن در میان این جوانها می بینم قریحه ها 
و ذوقهائی که از ذوق مرحوم بهجتی باالتر است.       139۰/3/۲5 

دغدغه های فرهنگی  

شعرا با صحیفه سجادیه انس پیدا کنند

ســازش کاری در محیــط خانــواده جــزء واجبــات اســت. نبایســتی زن و شــوهر تصمیــم بگیرنــد کــه خودشــان هــر چــه گفتنــد همــان 
ــا  شــود. آنچــه خودشــان می پســندند و آنچــه راحتــی آنهــا را تأمیــن می کنــد همــان بشــود. نــه، ایــن طــور نبایــد باشــد. بایــد بن
داشــته باشــند کــه باهــم ســازگاری کننــد. ایــن ســازگاری الزم اســت. اگــر دیدیــد مقصــود شــما تأمیــن نمی شــود مگــر بــا کوتــاه 

آمــدن، کوتــاه بیاییــد.      137۸/۴/9  

]دســتگاه های حکومتــی[ بایــد محیــط مســاعد تولیــد را در کشــور به وجود بیاورند؛ یعنی محیط مســاعدی به نفــع حرکت تولیدی و 
جهت گیری تولید، در مقابل جهت گیری واردات و تکیه ی به خارج. ما متأّســفانه یک میراث بســیار تلخ و شــومی از رژیم طاغوت داریم؛ 
آنجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و مانند اینها مبتنی بود بر تکیه ی به واردات؛ این منتفی نشده، انقاب خیلی از 
بنیانهای غلط را عوض کرد، ]اّما[ این را نتوانسته متأّسفانه بدرستی عوض کند؛ باید جّدّیت بشود در این قضّیه. فضای کشور را، فضای 
اقتصادی کشــور را، فضای مالی و پولی کشــور را، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقّرراِت اینها را در جهتی ســوق بدهند 

که به نفع تولید باشد؛ واردات و واسطه گری و سفته بازی و مانند اینها در انزوا قرار بگیرد؛ این مهم ترین مسئله است.       ۲۸ /139۸/۸

سازگاری بین زن و شوهر در خانواده الزم است

دستگاه های حکومتی محیط مساعد برای تولید را در کشور ایجاد کنند

در  جز  که  دارد  وجود  چیزهایی  ما  معرفتی  منابع  در 
صحیفه ی سجادیه یا در دعاهای مأثور از ائمه � انسان 
اصًا نمیتواند اینها را پیدا کند. این معارف با زبان دعا 
بیان شده. نه این که خواستند کتمان کنند؛ طبیعت آن 
معرفت، طبیعتی است که با این زبان میتواند بیان شود؛ 
با زبان دیگری نمیتواند بیان شود؛ بعضی از مفاهیم جز با 
ع و گفتگو و نجوای با پروردگار عالم اصًا  زبان دعا و تضر
قابل بیان نیست. لذا ما در روایات و حّتی در نهج الباغه از 
این گونه معارف کمتر میبینیم؛ اما در صحیفه ی سجادیه 
و در دعای کمیل و در مناجات شعبانیه و در دعای عرفه ی 
امام حسین و در دعای عرفه ی حضرت سجاد و در دعای 
ابوحمزه ی ثمالی از این گونه معارف، فراوان میبینیم. از 
دعاها غفلت نکنید؛ به دعاها بپردازید. دعا هم بکنید.   

13۸۴/7/17     

از ادعیه غفلت نکنید

درس اخالق  

381381

چند دهــه پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند  سخـــن
هفتـــــه

اســامِی ملــت ایــران و در حالی که انقــاب وارد 
گام دوم خــود بــرای جامعه ســازی اســامی و 
حرکت رو به رشــد در جهــت ایجاد تمدن نوین اســامی 
شده، چالشــی مهم و اساســی پیش روی همگان است: 
»چالــش اساســی بــرای امــروز مــا در کشــور، چالــش 
ــف و رکــود اســت؛ یــا بگوییــم چالــش 

ّ
پیشــرفت و توق

ــف عقب رفتن اســت و هر 
ّ

پیشــرفت و ارتجاع؛ چون توق
ف کند در واقع دارد عقب میرود؛ چون دنیا 

ّ
کسی که توق

در حال حرکت به جلو اســت، اگر شــما ایســتادید، عقب 
میمانیــد.«     1۴۰1/۸/۲۸  مهم این اســت کــه در این نقطه  
کلیدی و سرنوشت ســاز »مــا داریم پیشــرفت میکنیم.« 
1۴۰1/۸/۲۸و نشــانه های این پیشــرفت ملی برای ساخِت   

ایران قوی هــم متعدد اســت. یکــی از نشــانه ها همین 
است که علی رغم توطئه سنگین و همه جانبه دشمنان 
طریــق  از  اســامی  ایــران  امنیــت  زدن  برهــم  بــرای 
اغتشاشــات خیابانی و تاش آنان برای التهاب آفرینی  در 
ایران، بــاز هــم نمونه هایی جدی از پیشــرفت در کشــور 
ثبت شــد و این »نشــانه ی حرکت در جامعه اســت؛ پس 
جامعــه راکــد نیســت، در حــال حرکــت اســت، در حــال 
پیشرفت است؛ این خیلی مهم اســت که جامعه در حال 
1۴۰1/۸/۲۸ نتیجه این پیشرفت  پیشرفت و حرکت باشد.« 
هم قطعــا به نفع ملــت ایــران و نظام اســامی و به ضرر 
»ایــن  اســت:  ســلطه طلب  و  زیاده خــواه  دشــمناِن 
پیشــرفتها نظــام را مســتحکم میکنــد، بــه نظــام اقتدار 
میدهد. وقتی شما اقتدار پیدا کردید، دشمن نمیتواند 
نگاِه چــپ بــه شــما بکنــد.«  1۴۰1/۸/۲۸راز دشــمنی های 
کینه توزانه  مســتکبران علیه ملت ایران و نظام اسامی 
هم همین است. »مشــکل غرب و اســتکبار با جمهوری 
اسامی این اســت که جمهوری اســامی دارد پیشرفت 
میکند، دارد رونق میگیرد، و این پیشــرفت را همه ی دنیا 
دارند می بینند و به آن اعتراف میکننــد، و این برای غرب 
غیر قابــل تحّمل اســت... مــا داریــم پیشــرفت میکنیم، 
ایــن نباشــد. همــه ی  دنبــال پیشــرفتیم، میخواهنــد 
قدرتهای اســتکباری دنیا که عمدتا آمریکا و اروپا اســت، 
در مقابل این حرکت پیشــرفت جمهوری اسامی حرص 
میخورند، مضطرب میشوند، ناراحت میشوند، لذا وارد 
برمی آیــد  از دستشــان  کاری  و هــر  میــدان میشــوند 
میکننــد.«  1۴۰1/۸/۲۸و البته »فقط با جمهوری اســامی 
مخالف نیســتند، با ایران مخالفند؛ آمریــکا با ایران قوی 
مخالف اســت، با ایران مســتقل مخالف اســت. همه ی 
بحــث آنها، همــه ی دعــوای آنها ســر جمهوری اســامی 
نیســت؛ البّتــه بــا جمهــوری اســامی بشــّدت و عمیقــا 
دشــمنند، در ایــن شــّکی نیســت، اّمــا بــدون جمهوری 

اســامی هم با ایرانی که قوی باشــد مخالفند، با ایرانی 
که مستقل باشد مخالفند.«  1۴۰1/7/11 

دشمن »امید« و »اتحاد« را هدف گرفته است
از ســوی دیگر دشــمن مســتکبر که از پیشــرفت و اقتدار 
روزافزون ایران اسامی، عصبانی است نقشه  مشخصی 
را دنبال می کند که باید نخســت این نقشــه را شناخت و 
ســپس در نقطه قابل آن حرکت کرد.»نقشــه ی دشمن 
برای ما روشــن اســت، یعنی ما هیچ ابهامی در نقشــه ی 
دشــمن نداریــم کــه چــه کار میخواهــد بکنــد. نقشــه ی 
دشــمن را باید بدانیــم، آن را تحلیــل کنیــم، در مقابلش 
تدبیر کنیم. ]ما حاال[ نقشــه ی دشــمن را می شناســیم. 
یک مقداری را خود دشــمن افشــا کــرده، یک مقــداری را 
عوامل بی عقــل اش در اینجا افشــا کردند، یــک مقداری 
را هم گزارشــهای دســتگاه هایی کــه این گزارشــها را تهّیه 
میکنند فراهم کرده؛ نقشــه ی دشــمن روشــن است.« 
 1۴۰1/11/19دشــمن در طرح خود علیه ملــت و انقاب مردم 

ایران، یک هدف مشــخص دارد: »هدف دشــمن به زانو 
درآوردن انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی اســت.« 
 1۴۰1/11/19و برای به زانو درآوردن انقاب و نظام هم بیشــتر 

بر روی دو محور اصلی و بنیادین تمرکز کرده اســت. یکی 
از ایــن دو محــور اصلی از بیــن بــردن امید اســت. »امید 
مهم ترین ابزار پیشرفت اســت و دشمن روی این متمرکز 
شده؛ دشمن از همه ی توان دارد اســتفاده میکند برای 
القای ناامیدی، برای القای بن بســت.  یــک جوانی هم که 
با مســائل دنیا آشــنا نیســت، گاهی می بینید تحت تأثیر 
قرار میگیرد، او هم مأیوس میشود؛ وقتی مأیوس شد، 
کار نمیکند. پیشــرفت احتیاج دارد به امید. دشــمن روی 
ت ایران متمرکز اســت. این امکانات گســترده ای 

ّ
امید مل

که دشــمن به کار گرفته، این رســانه ها، این ماهواره ها، 
این فضــای مجــازِی عجیــب و غریــب، ایــن تلویزیونهای 
مزدوِر مأجــور، همه ی اینها برای این اســت کــه این امید 
را در مــردم بُکشــند... میخواهنــد نگذارنــد جوانهای ما 
امیــدوار بمانند، نگذارند مســئولین ما امیــدوار بمانند؛ 
اینها حّتی به مســئولین هم طمع دارند کــه امید را از آنها 
1۴۰1/۸/۲۸  امــا در کنار توطئه یأس آفرینی، محور  بگیرند.«
مهم دیگِر نقشه دشــمن ایجاد اختاف و بی اعتمادی در 
بخش های مختلف کشور و از بین بردن اتحاد و انسجام 
ملی اســت تــا جایی کــه این موضــوع تبدیــل بــه راهبرد 
اصلی دشمن برای تحقق اهدافش شده است. »راهبرد 
چیست؟ ایجاد اختاف، ایجاد بی اعتمادی؛ بی اعتمادِی 
دستجات سیاسی نسبت به همدیگر، گروه های مردمی 
نســبت بــه همدیگــر، بی اعتمــادِی مــردم بــه حکومت، 
بی اعتمادِی حکومت بــه مردم، بی اعتمــادِی این به آن، 
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خانواده  ایرانی  

تولید ملی  

   میالد امام حسین�حضرت عباس� و امام سجاد� مبارک باد

حاد ملی برای ایران قوی
ّ
حاد ملی برای ایران قویراهبرد ات
ّ
راهبرد ات

چرا رهبر انقالب اسالمی در این مقطع زمانی  بر موضوع چرا رهبر انقالب اسالمی در این مقطع زمانی  بر موضوع 

تقویِت »وحدت ملی« و پرهیز از اختالف، تأکید ویژه دارند؟تقویِت »وحدت ملی« و پرهیز از اختالف، تأکید ویژه دارند؟

این سازمان با آن سازمان که به هم بی اعتماد باشند، به 
هم بدبین باشند. وقتی بی اعتمادی به وجود آمد، امید 
به آینده هم از بین خواهد رفــت. خب قهرًا یک اختافاتی 
وجود دارد؛ ایــن اختافــات را نباید تبدیل کرد به گســل. 
یک وقت ]بحــث[ »زن« را مطرح میکننــد، یک وقت بحث 
شــیعه و ســّنی را مطرح میکنند، یک وقت اختاف نسلی 
را مطرح میکنند، یک وقت مسائل گوناگون دیگر را، برای 
اینکه اختاف ایجــاد کنند؛ راهبرد دشــمن ایجاد اختاف 
اســت. البّتــه تاکتیک هــا مختلف اســت؛ هر زمانــی با یک 
تاکتیک؛ عمده ی تاکتیک هم دروغ پردازی و شایعه سازی 
اســت؛ این کارها را میکننــد بــرای اینکه بتواننــد اختاف 
ایجاد کنند.« 1۴۰1/11/19 راِز هدف گرفتن امید و اتحاد ملی 
ت را نگه 

ّ
از ســوی دشــمن این اســت که »آن چیزی که مل

میدارد امید اســت و وحــدت؛ اّتحاد میان آحــاد مردم.« 
1۴۰1/1۰/۲۲و »یکی از چیزهایی که در ایجاد قّوت در کشور   

ی اســت.« 
ّ
ر اســت و کشــور را قوی میکند، اّتحاد مل

ّ
مؤث

ی سد است؛ دیواره ی محکِم 
ّ
 1۴۰1/11/۲6در واقع »اّتحاد مل

ی 
ّ
سربه فلک کشــیده اســت در مقابل دشــمن. اّتحاد مل

همان چیزی اســت کــه نقش بســیار عظیمــی در پیروزی 
 1۴۰1/11/19 انقاب، بعد هم در پیشرفت انقاب داشته.«

حاد ملی
ّ

نصرت الهی در گرو ات
حقیقت این اســت که علی رغم همه مشکات اقتصادی 
و معیشــتی و حجــم ســنگین دشــمنی ها و توطئه هــای 
ــت ایــران، گرایِش 

ّ
تبلیغاتی دشــمن »گرایــش عموم مل

1۴۰1/11/۲6 و »آنچــه انبــوه اســت، آنچــه  انقــاب اســت.« 
عظیــم اســت، حضــور مــردم در خدمــت انقــاب و در 
میدانهــای انقــاب اســت.«  1۴۰1/۸/۲۸هرچنــد »ســایق 
مختلفی وجود دارد، اختافات نظر در مســائل گوناگون 
وجود دارد، اّما درباره ی اســام، درباره ی نظام، درباره ی 

 1۴۰1/1۰/۲۲ انقاب، وحدت نظر بین مردم هست.«
در چنین صحنــه ای مهم ترین وظیفه همــگان در مقابل 
نقشه دشــمن و برای اســتمرار مسیر پیشــرفت در جهت 
ایران قوی از ســویی امیدآفرینی و از ســوی دیگر تحکیِم 
هرچه بیشــتر اتحــاد ملی اســت.»وقتی که مــا می بینیم 
دشــمن وحدت را آمــاج حمله هــای خودش قــرار داده، 
وظیفه مــان چیســت؟ وظیفه این اســت کــه ایــن اّتحاد 
را، ایــن وحــدت را حفــظ کنیــم، نگذاریــم دشــمن در این 
خواســته ی پلیــد خــودش پیــروز بشــود.« 1۴۰1/11/19 در 
عرصــه چنین درگیــری ای با دشــمِن توطئه گــر »نگذاریم 
این وحدت نظــر از بین برود. بــه اختافات کمــک نکنیم؛ 
اختافات قومی، اختافات مذهبی، تحریک احساســات 
یــک گروهی علیــه یک گــروه دیگــر. هــر کــس در زمینه ی 
ــت حرکتــی انجــام بدهــد بــرای 

ّ
خدشــه ی بــه اّتحــاد مل

دشــمن کار کرده، در نقشه ی دشــمن کار کرده، در زمین 
دشــمن بازی کــرده؛ ایــن را همــه توّجه داشــته باشــند! 
منبری باشــد، مّداح باشــد، روحانی باشــد، دانشــگاهی 
باشــد، نویســنده باشد، شــاعر باشد؛ هر کســی باشد.«
1۴۰1/1۰/۲۲   البتــه به این نکتــه مهم نیز باید توجه داشــت 

کــه راهبــرد مهــم و اساســی اتحــاد ملــی از آســیب های 
برخی مســائل انحرافی ای که عمًا تکمیل کننده نقشــه 
دشــمن اســت هم باید مصون بماند. »یک عــّده ای یاد 
ی« ]را گفتن[؛ 

ّ
ی، آشــتی مل

ّ
گرفته اند تعبیرات »آشــتی مل

این حرفها به نظر مــن معنی ندارد؛ مــردم مجتمعند، با 
هم مّتحدنــد؛ آنجایی که پای اســام در میان اســت، پای 
ایــران در میان اســت، پای اســتقال در میان اســت، پای 
ایســتادگی در مقابــل دشــمن در میان اســت، مــردم با 
همه ی وجودشــان ایســتاده اند. ممکن اســت در فان 
مســئله ی سیاســی دو نفــر با هــم اختــاف نظر داشــته 
باشــند ]اّما[ تأثیری نمیگذارد. چرا میگویید آشــتی؟ مگر 
قهرند که بیایند با هم آشــتی کنند؟« 1395/11/۲7 بنابراین 
ع نبایــد انجــام بگیــرد. البّتــه  »ســر چیزهــای جزئــی تنــاز
اختاف نظر هســت. در این اختاف نظرها مباحثه خوب 
اســت، مناظره خــوب اســت اّمــا منازعه خوب نیســت... 
دشمنی کردن خوب نیســت، دهان را به حرف ناشایست 
آلودن خوب نیست.« 1۴۰1/11/۲6 باید دانست که »اختاف 
سیاســی، اختــاف نظــر، اختافــات طبیعــی در جامعــه 
اشکالی ندارد، اّما نبایســتی به زد و خورد، به تهمت زنی، 
به افترا و به امثال اینها منتهی بشــود. ایــن، آن راهبردی 
اســت که ما در مقابــل راهبرد دشــمن باید اّتخــاذ کنیم. 
اگر هّمت کنیم، نّیت کنیم، خدای متعال هم ان شــاءاهلل 

 1۴۰1/11/19 کمک خواهد کرد.« 

 امام حسین و امام سجاد�چگونه با مجاهدت و مقاومت،
 موجب هدایت جامعه و غلبه بر دشمنان شدند؟

ی وز پیر استقامت رمز 


