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مســئول.	 اســت	 موجــودی	 انســان	
نقطه	ی	مقابل	این	فکر،	حالت	احســاس	
بی	مســئولّیتی،	»ولش	کن«،	»برو	خوش	
باش«،	»به	خودت	بپرداز«	اســت.	پایه	ی	
فکری	بسیج	این	مسئولّیت	الهی	است	که	
حاال	عرض	می	کنم	مبانی	دینی	مستحکمی	
دارد.	نه	فقط	مســئولّیت	در	برابر	خود	و	در	
برابر	خانواده	ی	خــود	و	نزدیکان	خود	-	که	
این	هست	-	بلکه	مسئولّیت	در	قبال	حوادث	
زندگی؛	در	قبال	سرنوشت	جهان،	سرنوشت	
کشور	و	سرنوشــت	جامعه،	چه	مسلمان،	
چه	غیر	مسلمان.	این	احساس	مسئولّیت	

فقط	نســبت	به	انســان	های	هم	عقیده	و	
مسلِم	و	مؤمن	نیست	بلکه	حّتی	نسبت	به	
غیر	مسلمین	و	غیر	مؤمنین	هم	احساس	
مســئولّیت	می	کند.	نقطه	ی	مقابِل	همان	
َدم	غنیمتــی،	ولش	کن	و	حالــت	تنبلی	و	
حالت	گریز	از	مسئولّیت	و	مانند	اینها	است.	
پایه	ی	اصلی	بسیج،	این	احساس	مسئولّیت	
است.	این	تفّکر	مسئولّیت	انسان،	جزو	بّینات	
اسالم	اســت.	یعنی	هیچ	کس	نمی	تواند	در	
این	تردید	بکند	که	اسالم،	انسان	را	این	جور	
موجودی	می	داند:	موجودی	که	مســئول	
93/9/6 است،	کار	از	او	خواسته	شده	است.					

اخالق البالغهدرس نهج

رهربی از نگاه

آموزشی احکام

حضرت	می	فرمایند	»و	ال	تقولن	انی	مؤمر	آمر	
فاطاع«؛	این	طور	نباشد	که	تو	بگویی	چون	در	
این	کار	به	من	مسؤولیت	سپرده	شد،	من	باید	
دستور	بدهم	و	دیگران	از	من	اطاعت	کنند.	»ال	
تقولن«	یعنی	با	تأکید	و	مبالغه	می	گوید	مبادا	
چنین	فکری	بکنی	و	چنین	حرفی	بزنی.	این	
روحیه	که	من	این	جا	چون	مســؤولیتی	دارم،	
باید	بگویم	و	دیگران	بی	چون	و	چرا	حرف	من	
را	گوش	کنند،	»ادغال	فی	القلب«	است؛	دل	
تو	را	فاسد	می	کند.	»و	منهکة	للدین«.	منهکه،	
یعنی	ضعیف	کننده	ی	روح	دیــن،	دینداری	
و	ایمان	انســان.	»و	تقرب	مــن	الغیر«)۱(	این	
حالت،	تغییرات	ناخواسته	را	نزدیک	می	کند.	
اعجاب	به	نفس	و	غرور	و	اینکه	در	مسؤولیتی	
که	من	هســتم،	کســی	نباید	روی	حرف	من	
حرف	بزند،	از	آن	چیزهایی	اســت	که	تغییر	
را	نزدیک	می	کند؛	تغییراتی	که	برای	انســان	
نامطلوب	اســت؛	تغییــرات	زمانــه	که	آدم	
نمی	خواهد	پیش	بیایــد؛	یعنی	ُملک	و	دولت	
و	اقتدار	و	توانایی	و	فرصت	هــای	خدمت	را	از	

84/7/۱7 انسان	می	گیرد.
۱( نامه ۵3		

تغییراتی که فرصت های خدمت 
را از انسان می گیرد

اقرار به کوتاهی ها و عقب افتادگی ها، 
یکی از راه های تقرب به پروردگار

خودتان را برای یک مبارزه علمی 
و عملی بزرگ آماده کنید    

من در اینجا بــه جوانان عزیز کشــورمان، به این 
سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های 
معطر و نوشکفته جهان اسالم، سفارش می کنم که 

قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید؛ 
و خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا 
رسیدن به اهداف عالی انقالب اسالمی آماده کنید... 
مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و 
کشف واقعیت ها و حقیقت هاست. و اما مبارزه عملی 
آنان در بهترین صحنه های زندگی و جهاد و شهادت 

شکل گرفته است. و نکته دیگری که از باب نهایت 
ارادت و عالقه ام به جوانان عرض می کنم این است 
که در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت 
و علمای متعهد اسالم اســتفاده کنید؛ و هیچ گاه 
و تحت هیچ شــرایطی خود را بی نیاز از هدایت و 

۲۹ تیر ۱۳۶۷ همکاری آنان ندانید. 

ایرانی خانواده
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                
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حزب اهلل این است

امام کالم

یکی	از	وظایف	مهم	زن،	عبارت	از	این	است	که	فرزند	را	با	عواطف،	با	تربیت	صحیح،	با	دل	
دادن	و	رعایت	و	دّقت،	آن	چنان	بار	بیاورد	که	این	موجود	انســانی	-چه	دختر	و	چه	پسر-	
وقتی	که	بزرگ	شد،	از	لحاظ	روحی،	یک	انسان	سالم،	بدون	عقده،	بدون	گرفتاری،	بدون	
احساس	ذلّت	و	بدون	بدبختی	ها	و	فالکت	ها	و	بالیایی	که	امروز	نسل	های	جوان	و	نوجوان	

7۵/۱2/20	 غربی	در	اروپا	و	آمریکا	به	آن	گرفتارند،	بار	آمده	باشد.		

فرزندان خود را بدون عقده و احساس ذلّت بار بیاورید 

نقطه ی مقابِل َدم غنیمتی و حالت »ولش کن« و تنبلی

مسئوالن باید مشکالت کارگران را برطرف کنند   
کار ارزش دارد؛ کارگر به برکت ارزش کار، ارزش واالیی در جامعه دارد. اینکه معروف اســت و 
روایت است که پیغمبر مکّرم اسالم دست کارگر را بوسیدند، فقط یک تعارف نیست؛ این یک 
تعلیم است. بنابراین می خواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئوالن توّجه 
داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکالت محیط های کارگری و جامعه ی کارگری. 
مشکالتی وجود دارد؛ مسئله ی تعویق ها، اخراج ها، مســئله ی معیشت و امثال اینها؛ اینها 
چیزهایی است که در سطح کشور و در میان جامعه ی کارگری وجود دارد و مشکالت کارگران 

است. مسئولین هّمتشان را بیش از پیش به این مسائل متوّجه کنند. 94/2/9

بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا    |    93/2/۱0

اگر	انسان	متوجه	ضعف	های	خود	و	کمبودهای	
کار	خــود	و	عیوب	خــود	نبود،	عقــب	خواهد	
ماند.	یکی	از	فوائد	مســابقه	این	اســت	دیگر.	
در	مســابقه	چون	یک	رقیب	بغل	دست	انسان	
هســت،	آدم	کمبود	خودش	را	می	فهمد؛	وااّل	
وقتی	خود	انســان	به	تنهائی	دارد	می	دود،	یک	
وقت	الزم	بداند،	مثالً	می	ایستد	و	چند	تا	سرفه	
و	عطســه	ای	هم	می	کند؛	دیگــر	نمی	داند	که	
همین	کار	چقدر	انســان	را	عقــب	می	اندازد.	
وقتی	یک	نفر	بغل	دســت	انســان	هست	که	
همان	دو	ثانیه،	پنج	ثانیــه	را	هم	توقف	نکرده،	
آدم	می	بیند	که	عجب،	چقدر	انسان	جلو	افتاد.	
در	زندگی	کاری	ما،	ثانیه	ها	و	دقایق	و	ســاعات،	
عقب	افتادگی	وجود	دارد؛	اینها	را	باید	ببینیم	تا	
به	فکر	جبران	بیفتیم.	اگر	نتوانیم	جبران	کنیم،	
الاقل	پیش	خــدای	متعال	اقرار	کنیــم؛	»و	ان	
کان	قددنا	اجلی	و	لــم	یدننی	منک	عملی	فقد	
جعلت	االقرار	بالّذنب	الیک	وسیلتی«.)۱(	یکی	
از	راه	های	تقرب	به	پروردگار،	همین	است:	اقرار	
به	ذنب	و	اقرار	به	کوتاهی	ها	و	عقب	ماندگی	ها	و	
نقص	ها	و	تاریکی	هائی	کــه	در	وجود	خودمان	
هست.	به	این	مسئله	توجه	کنیم.	همه	ی	اینها	با	

90/۱0/۱۵		 توفیقات	الهی	امکان	پذیر		است.	
۱( مناجات شعبانیه

احکام احیای نیمه شعبان
     س. اعمال شب نیمه ی شعبان چیست؟

ج.	غسل	کردن	مستحب	اســت	و	زیارت	امام	
حسین	علیه	السالم	و	احیاء	در	این	شب	به	نماز	

و	دعاء	و	استغفار	در	روایات	توصیه	شده	است.
   س. برگزاری مراســم احیا در شب نیمه ی 

شعبان چه حکمی دارد؟
ج.	اشــکال	ندارد،	و	احیاء	یکی	از	اعمالی	است	

که	در	این	شب	سفارش	شده	است.
  س. مبلغی برای صدقه کنار گذاشته شده، 
آیا می توان از این مبلغ برای جشــن نیمه ی 

شعبان استفاده کرد؟
ج.	اگــر	صدقه	مســتحبی	بــوده	و	مربوط	به	
صدقــات	خودتان	اســت	و	یا	اگــر	مربوط	به	

دیگران	باشد،	با	اجازه	ی	آنان	مانعی	ندارد.	

انصافـاً	مرحـوم	شـهید	مطهـری	یک	انسـان	
بـزرگ	و	برجسـته	بـود.	زندگـی	او،	تـالش	
مخلصانـه	و	مؤمنانـه	و	عالمانـه،	همـراه	بـا	
احسـاس	درد،	همراه	با	یک	بصیـرت	کامل	در	
میـدان	علـم	و	معرفـت	و	فرهنگ	بـود.	خدای	
متعـال	هـم	ایـن	مـرد	بـزرگ	را	مأجـور	کرد،	
پـاداش	داد	و	شـهادت	را	نصیـب	او	کـرد؛	در	
واقـع	او	را	زنـده	نگـه	داشـت؛	»بل	احیـاء	عند	
ربّهم«.	یک	متخّرج	و	تحصیلکـرده	ی	حوزه	ی	
علمیـه	ی	قـم،	وقتـی	بـا	کوله	بـار	معرفـت	و	
دانشـی	کـه	بـه	طـور	عمیـق	آموخته	اسـت،	
می	آیـد	در	دل	محیـط	فرهنـگ	و	تعلیـم	و	
تربیت	عمومی	و	نسـل	جـوان	قـرار	می	گیرد،	

90/2/۱4	 اینقـدر	منشـأ	بـرکات	می	شـود.	

متفکری بزرگ، همراه با تالش 
مخلصانه و احساس درد

طی دو ماه گذشته، رهبر انقالب، چهار مرتبه درباره ی خطر و 
آفت »اشرافی گری« در جامعه، و مخصوصا در بین مسئولین 

کشور هشدار دادند.

چهار هشدار درباره اشرافی گری، در طول دو ماه
اولین	بار	رهبر	انقالب	در	بهمن	ماه	سال	گذشته،	با	برشمردن	خطر	
ارتجاع	چنین	فرمودند:	»من	وظیفه	دارم	خطر	را	به	مردم	عزیزمان	
بگویم.	ما	اگر	به	سمت	اشــرافی	گری	حرکت	کردیم،	این	رفتن	به	
سمت	ارتجاع	اســت.«	96/۱۱/29	حدود	یک	ماه	بعد،	رهبر	انقالب	
در	دیدار	با	اعضای	مجلس	خبرگان،	بار	دیگر	بر	این	مسئله	تأکید	
کردند:	»یک	کار	دیگر	که	آن	هم	از	لحاظ	اهّمّیت	از	این	تبلیغ	اگر	
مهم	تر	نباشد	-که	به	گمان	ما	مهم	تر	هم	هست-	کمتر	نیست،	عمِل	
خود	ما	است؛	نه	عملی	که	حتماً	جلوی	چشم	مردم	باشد؛	نه،	عمِل	

درست	ما	تأثیرش	را	می	بخشد؛	ترک	گناه،	ترک	دنیاپرستی،	ترک	
اشرافی	گری...«	96/۱2/24

یک	هفته	بعد،	رهبر	انقالب،	در	اولین	بیانات	خود	در	ســال	97	و	
در	حرم	رضــوی	-	بیاناتی	که	حکم	نقشــه	ی	راه	ســال	را	دارد-	
مجددا	به	آسیب	اشرافی	گری	در	جامعه	اشــاره	کرده	و	فرمودند:	
»ما	در	ســبک	زندگی	مشــکالتی	داریم:	یکی	از	مشــکالت	ما	
اشرافی	گری	است.	اشرافی	گری	متأّســفانه	از	طبقات	باال	سرریز	
می	شــود	به	طبقات	پایین؛	آدم	متوّســط	-]یعنی[	از	قشــرهای	
متوّســط-	هم	وقتی	می	خواهد	میهمانی	بگیرد،	وقتی	می	خواهد	
عروســی	بگیرد،	مثل	اشراف	عروســی	می	گیرد.	این	عیب	است،	
این	خطا	اســت،	این	ضربه	ی	به	کشــور	می	زنــد.«	97/۱/۱	نهایتا	
اینکه	چهارشــنبه	ی	هفته	ی	گذشــته	نیز	در	دیدار	بــا	مدیران	و	
	کارکنان	وزارت	اطالعات،	این	موضوع	را	مطرح	کرده	و	ســیره	ی	

امام	خمینی	را،	پرهیز	از	اشرافی	گری	و	حفظ	روحیه	ی	ساده	زیستی	
عنوان	کردند:	»باید	موضوع	مبارزه	با	فساد	بسیار	جدی	گرفته	و	با	
شریان	های	اصلی	آن	مقابله	شود...	فساد	در	بسیاری	از	موارد	ناشی	
از	روحیه	ی	زیاده	طلبی	و	اشرافی	گری	و	تجمل	پرستی	است.	اینکه	
امام	بزرگوار	بارها	بر	حفظ	زّی	طلبگی	و	داشــتن	زندگی	ســاده	و	

معمولی	مسئوالن	تأکید	داشتند،	به	همین	علت	بود.«	97/۱/29

هشدار امام خمینی درباره خطر اشرافی گری
ارجاع	رهبر	انقالب	به	حفظ	روحیه	ی	ساده	زیســتی	و	پرهیز	از	
اشرافی	گری	توسط	امام	خمینی)(،	هم	در	سیره	ی	شخصی	
زندگانی	ایشان	مشهود	بود،	و	هم	در	سخنرانی	هایی	که	در	طول	
	دوران	رهبری	خود	داشــته	اند.	روحیه	ی	اشــرافی	گری	از	نظر	

3 	امام	خمینی)(	آنقدر	آفت	بزرگی	بود	که	در	صورت	مبتال	
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 در آستانه  بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت    |  	 این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   جانباز شهید محمدتقی طاهرزاده
»شهید،	جانش	را	فروخته	و	در	مقابل	آن،	بهشت	و	رضای	الهی	را	گرفته	است	که	باالترین	دستاوردهاست.	به	شهادت	در	راه	خدا،	از	این	منظر	نگاه	کنیم.	شهادت،	

مرگ	انسان	های	زیرک	و	هوشیار	است	که	نمی	گذارند	این	جان،	مفت	از	دستشان	برود	و	در	مقابل،	چیزی	عایدشان	نشود.«68/۵/2۵		
رهبر	انقالب	در	جریان	سفر	سال	1۳80	به	اســتان	اصفهان	در	منزل	جانباز	محمدتقی	طاهرزاده	حضور	یافتند	و	با	خانواده	و	خود	شهید	گفت	وگو	کردند	در	این	
دیدار	رهبر	انقالب	خطاب	به	شهید	فرمودند:	»محمدتقی!	می	شنوی	آقاجون؟می	شنوی	عزیز؟	می	شنوی؟	در	آستانه	ی	بهشت،	دم	در	بهشت،	بین	دنیا	و	بهشت	

	 قرار	داری	شما؛	خوشا	به	حالت...«	80/8/۱۵		

مزار: گلستان شهدای اصفهان تاریخ شهادت: 4 اردیبهشت 84 شهادت: بر اثر جراحات به جامانده از جنگ تحمیلی 

مسئوالن باید مشکالت کارگران را برطرف کنند سخنرانی حجت االسالم قرائتی در درس خارج رهبر انقالبنقطه ی مقابِل َدم غنیمتی و حالت »ولش کن« و تنبلی

خبر هفته  |  2 عکس نوشت  |  4حزب ا... این است  |  4

دشمن عقب نشینی خواهد کرد اگر...

چهار هشدار رهبر انقالب در طول دو ماه گذشته درباره ی خطر اشرافی گری

2و3

خطراشرافیگری
امام خمینی:اگر خوی ارزنده  کوخ نشینی مسئوالن
 به سمت کاخ نشینی برود، باید فاتحه کشور را خواند

+  هشدارهای مکرر این روزهای رهبر انقالب درباره آفت ارتجاع

مبتنی بر اصل »سنت الهی«، پیروزی جبهه حق حتمی خواهد بود
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	شــدن	مســئوالن	به	آن،	باید	فاتحه	ی	 ۱

کشــور	را	خواند.	روزی	که	در	مسئوالن	ما	»آن	
خوی	کوخ	نشینی	بیرون	برود	و	به	کاخ	نشینی	
توجه	بکند،	آن	روز	است	که	انحطاط	برای	خود	و	
برای	کسانی	که	با	او	تماس	دارند	پیدا	می	شود.	
آن	روزی	که...خوی	ارزنده	ی	کوخ	نشینی	بیرون	
برود،	آن	روز	اســت	که	ما	برای	این	کشور	باید	
فاتحه	بخوانیم.	ما	در	طول	مشــروطیت	از	این	
	کاخ	نشــین	ها	خیلــی	صدمــه	خوردیــم.
	مجلس	های	مــا	مملو	از	کاخ	نشــین	بود...	آن	
روزی	که	توجه	اهل	علم	به	دنیا	شــد	و	توجه	به	
این	شد	که	خانه	داشته	باشم	چطور،	و	زرق	و	برق	
دنیا	خدای	نخواسته	در	آنها	تأثیر	بکند،	آن	روز	
است	که	باید	ما	فاتحه	ی	اسالم	را	بخوانیم...	آن	
روزی	که	زرق	و	برق	دنیا	پیدا	بشود	و	شیطان	در	
بین	ما	راه	پیدا	کند	و	راهنمای	ما	شیطان	باشد،	
آن	روز	است	که	ابرقدرت	ها	می	توانند	در	ما	تأثیر	
کنند	و	کشــور	ما	را	به	تباهی	بکشــند...	وقتی	
کسی	احساس	نکند	که	فقر	معنایش	چی	است،	
گرسنگی	معنایش	چی	است،	این	نمی	تواند	به	
فکر	گشنه	ها	و	به	فکر	مســتمندان	باشد.	لکن	
آنهایی	که	در	بین	همین	جامعه	بزرگ	شده	اند	و	
احساس	کردند	فقر	چی	است،	دیدند،	چشیدند	
فقر	را،	احســاس	می	کردند،	ملموس	شان	بوده	
است	که	فقر	یعنی	چه،	اینها	می	توانند	به	حال	
فقرا	برســند.«)صحیفه امام، ج ۱7، صص 377-
376(	بــرای	همین	هــم	ایشــان	صراحتا	به	
دستگاه	ها	و	نهادهای	دولتی	دستور	می	دهند	
کــه:	»باید	تمــام	ادارات	از	نخســت	وزیری	تا	
کوچک	ترین	اداره	از	تجمل	پرســتی	و	اسراف	و	
کاغذبازی	بپرهیزند	و	کار	مردم	را	سریعاً	انجام	

دهند.«	)صحیفه	ی	امام،	ج	6،	ص	266(

یادتان هست دهه 60 را؟
باری،	اشرافی	گری	آفت	انقالب	است	و	مسئوالن	
همواره	در	خطر	مبتال	شدن	به	این	ارتجاع	قرار	
دارند.	راه	حل	فائق	آمدن	بــر	آن	هم	یک	چیز	
است:	بازگشــت	به	روحیه	ی	مسئوالن	دهه	ی	
60.	مسئوالنی	که	بدون	توجه	به	زخارف	دنیا،	
همه	ی	هم	و	غم	خود	را	معطوف	به	کار	انقالب	
و	گره	گشودن	از	مشــکالت	مردم	می	کردند.	
برای	همین	هم	بود،	کــه	رهبر	انقالب	در	دیدار	
نوروزی	با	برخی	از	مســئوالن	کشوری،	به	این	
نکته	اشــاره	کرده	و	فرمودند:	»خیلی	از	شماها	
از	اوایل	انقــالب	در	میدان	فعالیت	های	انقالبی	
بوده	اید،	یعنــی	دهه	ی	60	را	بــه	خوبی	درک	
کرده	اید.	]آیا[	یادتان	هست	احساسات	خودتان	
در	آن	دهه	را؟	یادتان	هست	رفتار	خودتان	در	آن	
دهه	را؟	یادتان	هســت	بی	اعتنایی	به	مال	را	که	
در	آن	دهه	داشتید؟	اهتمام	به	خدمت	را	که	در	
آن	دهه	داشتید؟	یادمان	می	رود؛	این	اشکال	کار	

است.«	97/۱/20

     سخنرانی حجت االسالم قرائتی در 
درس خارج رهبر انقالب

حجت	االسـالم	و	المسـلمین	قرائتـی	هفتـه	ی	
گذشـته	در	درس	خـارج	فقـه	رهبـر	انقـالب	در	
حسـینیه	ی	امام	خمینی	)ره(	نکات	ارزشـمندی	
قـرآن	 بـه	 بیشـتر	 توجـه	 دربـاره	ی	ضـرورت	
خطـاب	بـه	طـالب	بیـان	کـرد.	حجت	االسـالم	
و	المسـلمین	قرائتـی	ابتـدا،	بـه	تقاضای	خـود	از	
معظم	لـه	بـرای	حضـور	در	جمـع	طـالب	حاضر	
در	درس	و	موافقـت	ایشـان	اشـاره	کرد	و	سـپس	
گفـت:	در	فرصـت	باقیمانـده	تـا	مـاه	مبـارک	
رمضـان	بایـد	آمـاده	ی	اسـتقبال	از	مـاه	ضیافت	
الهی	شـد.	این	سـخنان	به	زودی	منتشـر	خواهد	

| شـد.|      

      پاسخ رهبر انقالب به نامه برخی از 
بزرگان اصالحات

عبـداهلل	گنجـی	)مدیرمسـئول	روزنامـه	ی	
جـوان(:	برخـی	از	بـزرگان	اصالحـات	بـه	
رهبـری	نامـه	نوشـتند	که	مـا	می	دانیـم	]در	
انتخابـات88[	تقلب	نشـده	اسـت،	رهبری	از	
اینها	خواسـت	کـه	دو	کار	انجام	دهنـد،	یکی	
اینکه	وقتـی	می	گویید	تقلبی	نشـده،	همین	
کـه	بـه	مـن	نوشـته	اید	را	بـه	مـردم	بگویید،	
و	دومیـن	خواسـته	ایـن	بـود	کـه	شـعارهای	
ساختارشـکنی	کـه	در	خیابان	هـای	تهـران	
داده	شـد	و	بسـیاری	از	آنها	علیـه	آرمان	های	
امـام	بـود،	بیاییـد	و	بگوییـد	کـه	اینهـا	از	مـا	

نیسـتند.  | انصـاف	نیوز|

    گزارش وزیر ارتباطات از اقبال مردم 
به پیام رسان های ایرانی

آذری	جهرمـی	وزیـر	ارتباطـات:	در	صبـح	
روزی	کـه	کانـال	مقـام	معظـم	رهبـری	از	
پیام	رسـان	تلگـرام	خـارج	شـد،	در	برخـی	
نـرخ	 ثبت	نـام	 میـزان	 پیام	رسـان	ها،	 از	

ایسـنا| پیـدا	کـرد.|  10برابـری	

     مقاومت می تواند هر هدفی را در 
اسرائیل بزند

سیدحسـن	نصـراهلل	با	بیـان	اینکـه	مقاومت	
که	یـک	رؤیـا	بـود	امـروز	بـه	قدرتـی	واقعی	
بدل	شـد	کـه	دشـمن	از	آن	حسـاب	می	برد،	
گفـت:	مقاومـت	لبنـان	امـروز،	هـم	صاحب	
قدرت	بوده	و	هم	دارای	موشـک	اسـت	و	این	
توانایـی		را	دارد	که	هـر	هدفی	را	در	اسـرائیل	
بزنـد.	وی	افـزود:	مقاومـت	مـا	قابـل	فروش	
و	یـا	چانه	زنـی	نیسـت	و	بـه	معنـای	زندگی	
ماسـت.	مقاومت	ما	همـراه	بـا	فداکاری	های	
بسـیار	بـود	از	ایـن	رو	هیچـگاه	از	آن	دسـت	
نمی	کشـیم	بلکـه	بـرای	مـا	حکـم	عـزت	و	

کرامـت	را	دارد.  | العالـم |

اشاره: در روزگاری که برخی افراد یا جریان های سیاسی، با اهداف خاص، درصدد القای بن بست و انسداد در امور کشور هستند، رهبر انقالب با 
دمیدن "روح امید" در جامعه، صراحتا اعالم می کنند: »هرچه می گذرد، اعتقاد بنده بیشتر می شود به اینکه ان شاءاهلل فردای این کشور از امروز 
این کشور بمراتب بهتر خواهد بود و انقالب پیشتر خواهد رفت... البّته مشکالت داریم... لکن به  نظر ما همه ی اینها قابل حل و قابل رفع است... 
مشکل الینحّلی ما در کشور نداریم.« بخشی از این امید به آینده، به ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل موجود در جامعه بازمی گردد که رهبر 
انقالب در بیانات اول فروردین خود به آنها اشاره کردند. بخشی دیگر نیز برخاسته از مبانی محکم اسالمی و توجه به »سنت های الهی« مبنی بر 

امداد دائمی خداوند به »جبهه ی حق« است. این امداد البته دارای شرط و شروطی است که در مطلب زیر به آن پرداخته شده است.

غفلت از سنت الهی چه بالیی بر سر انسان  می آورد؟ ما	یک	جبهه	ی	وسیع	دشمن	در	مقابل	خودمان	داریم.	جبهه	ی	وسیع	دشمن	از	سردمداران	4/
رژیم	صهیونیستی	تا	سردمداران	دولت	آمریکا،	تا	دیگر	ایادی	و	عوامل	استکبار	جهانی،	تا	عوامل	تکفیری،	
تا	داعش؛	یعنی	ببینید	چه	جبهه	ی	عظیمی	است.	یک	طیف	عظیم	و	نامتجانس؛	اینها	همه	دشمن	نظام	
جمهوری	اســالمی	اند...	خب،	یک	عّده	ای	وقتی	چشمشان	به	این	جبهه	می	افتد،	دلشــان	می	ریزد.	این	
به	خاطر	این	است	که	از	آن	کلیدواژه	ی	مهم	سّنت	الهی	غفلت	می	کنند.	خب،	همین	دشمنی	ها	و	باالتر	از	این	

دشمنی	ها	با	خود	انقالب	بود؛	انقالب	پیروز	شد.	امروز	هم	همان	دشمنی	ها	است.	94/۱0/۱9

۵/ اگر در مقابل دشمن، عقب نشینی کنیم چه می شود؟
یک	قدم	عقب	نشینی	در	مقابل	دشمن،	موجب	تشجیع	دشمن	در	چنگ	انداختن	و	دست	انداختن	می	شود.	90/7/2۵	حرف	طرف	
مقابل	یعنی	همان	دستگاه	تبلیغاتی	و	فکرساز	و	جریان	ساز،	این	است	که	می	گوید...	امروز	در	منطقه	ی	غرب	آسیا	جنجال	ها	و	آشفتگی	های	بسیاری	
هست...	اگر	می	خواهید	کشور	شما	از	این	مشکل	نجات	پیدا	کند،	باید	سعی	کنید	این	جنجال	ها	فرو	بنشیند.	چه	کار	کنیم؟...	در	قضیه	ی	هسته	ای	
توافق	شد	و	اسم	این	را	گذاشتیم	»برجام«؛	برجام	دیگری	در	قضایای	منطقه،	برجام	دیگری	در	قضایای	قانون	اساسی	کشــور؛	برجام	2	و	۳	و	۴	و	
الی	غیرذلک	بایستی	به	وجود	بیاید	تا	ما	بتوانیم	راحت	زندگی	کنیم.	این	منطقی	است	که	سعی	می	کنند	این	منطق	را	در	بین	نخبگان	جامعه	و	از	سوی	

نخبگان	جامعه	به	افکار	عمومی	جامعه	منتقل	کنند. 9۵/۱/۱

تا کجا عقب نشینی کنیم دشمن راضی می شود؟ معنای	این	حرف	چیست؟	معنای	این	حرف	این	اســت	که	جمهوری	اسالمی	از	مسائل	6/
اساسی	ای	که	به	حکم	اسالم	و	به	حکم	برجســتگی	های	نظام	جمهوری	اسالمی	پایبند	به	آنها	است،	
صرفِ	نظر	کند:	از	مسئله	ی	فلسطین	صرف	نظر	کند،	از	حمایت	از	مقاومت	در	منطقه	صرفِ	نظر	کند...	
اگر	میل	آمریکا	است،	جمهوری	اسالمی	حّتی	از	ابزارهای	دفاعی	خود	هم	صرفِ	نظر	کند.	می	بینید	که	بر	
روی	مسئله	ی	موشک	ها	چه	جنجالی	در	دنیا	به	راه	انداخته	اند	که	چرا	جمهوری	اسالمی	موشک	دارد...		
قضیه	از	این	هم	باالتر	است؛	تدریجاً	موضوع	را	به	این	خواهند	کشاند	که	اصالً	چرا	نیروی	قدس	تشکیل	
شده	است،	چرا	سپاه	تشکیل	شده،	چرا	سیاست	های	داخلی	جمهوری	اسالمی	طبق	قانون	اساسی،	باید	
با	اسالم	تطبیق	داده	بشود؛	مطلب	به	اینجاها	می	رسد.	شما	وقتی	در	مقابل	دشمن،	درحالی	که	می	توانید	

ایستادگی	کنید،	عقب	نشینی	کردید،	دشمن	جلو	می	آید،	دشمن	متوّقف	نمی	شود.	9۵/۱/۱

ما	این	را	امتحان	کرده	ایم:	در	مقابل	دشــمن،	»عقب	نشینی«	مشّوق	7/ راه پیروزی بر دشمن چیست؟
دشمن	است؛	در	مقابل	دشمن،	»ایســتادگی«	موجب	عقب	رفت	دشمن	است.	َولَْو	
َِّتی	َقْد	َخلَْت	ِمن	 ِ	ال ا	َواَل	نَِصیًرا	ُسنََّة	اهللَّ 	اَل	یَِجُدوَن	َولِیًّ َُّوا	اْلَْدبَاَر	ثُمَّ َِّذیَن	َکَفُروا	لََول َقاتَلَُکُم	ال
ت	الهی	است:	اگرچنانچه	در	مقابل	ظلم	و	 ِ	تَْبِدیاًل؛		این	ســنّ َقْبُل	َولَن	تَِجَد	لُِسنَِّة	اهللَّ
استبداد	و	زورگویی	و	خباثت	ها	و	جنایت	های	جنایتکاراِن	عالم	بِایستید،	قطعاً	مجبور	به	
عقب	نشینی	می	شوند؛	این	قرآن	کریم	است	که	به	عنوان	یک	سّنِت	قطعِی	تاریخ	و	سّنت	
الهی	از	این	یاد	می	کند.97/۱/2۵	یعنی	اگر	شما	بیائید	توی	میدان،	بر	دشمنتان	پیروز	
خواهید	شد؛	یعنی	این	سنت	الهی	است؛	حاال	این	پیروزی	ممکن	است	یک	روزه	و	یک	
ساله	نباشد،	اما	در	نهایت	پیروزی	است.	این	پیروزی	قطعاً	حاصل	خواهد	شد.	88/6/۱6	

آینده مردم ایران چیست؟8/ پیش بینی رهبر انقالب برای 
امیـد	و	نـگاه	بنـده	نسـبت	بـه	آینـده	ی	ایـن	
کشـور	خیلی	روشـن	اسـت.	بنـده	می	دانم	که	
خدای	متعال	اراده	فرموده	اسـت	کـه	این	ملّت	
را	بـه	متعالی	تریـن	درجـات	برسـاند	و	بدانیـد	
کـه	ان	شـاءاهلل	ملّـت	ایـران	بـه	برکت	اسـالم،	
بـه	برکـت	نظـام	اسـالمی،	بـدون	تردیـد	بـه	
عالی	ترین	درجاِت	یـک	ملّـت	در	حّدواندازه	ی	

ملّت	ایـران	خواهـد	رسـید.	96/۱0/۱9

سنت الهی  به چه معنا است؟۱/
سّنت	خدا	یعنی	قوانین	الهی؛	قوانینی	وجود	دارد	
در	عالم	وجود،	در	سرتاســر	این	ُکــون	عظیم.	این	
قوانین	مثل	قوانین	طبیعی،	مثل	قانون	جاذبه،	مثل	
قانون	ستارگان	و	خورشــید	و	ماه	و	آمد	و	رفِت	ماه	
و	خورشید	در	شــبانه	روز،	اینها	قانون	است؛	قانون	
طبیعی	است.	همین	جور	قوانینی	در	جوامع	انسانی	

وجود	دارد.	94/۱0/۱9

چه کسانی می توانند ببینند؟2/ سنت های الهی را 
این	قوانین	را	اهل	ماّده	با	چشم	های	کم	سو	نمی	توانند	درک	بکنند	
اّما	وجود	دارد.	خــب،	وقتی	که	ما	زمینه	ی	این	قوانین	را	به	دســت	
م	میکند.	آتش	 خودمان	فراهم	کردیم،	خدای	متعال	قانون	را	مَحکَّ
سوزندگی	دارد،	باید	شما	زمینه	را	فراهم	بکنید،	آتش	را	روشن	کنید،	
جسم	غیر	مرطوب	را	روی	آتش	بگیرید،	آتش	خواهد	گرفت؛	زمینه	
را	فراهم	بکنید،	قانون	طبیعی	کار	خودش	را	خواهد	کرد.	باید	زمینه	

را	فراهم	کرد؛	ملّت	ایران	این	زمینه	را	فراهم	کرد.	94/۱0/۱9

بر اساس سنت الهی تحوالت بزرگ، چگونه به وجود می آید؟3/
قدرتمندان	و	مستکبران	عالم	این	طور	خواســتند	تفهیم	و	ثابت	کنند	که	نتایج	و	تحوالت	بزرگ،	به	پول	و	
زور	و	شمشیر	و	سلطه	ی	مطلقه	و	تبلیغات	آنها	مربوط	است؛	کار	عالم	در	دست	آنهاست؛	اختیارات	تحوالت	
بشری	در	پنجه	های	قدرت	آنهاست؛	اما	این	اصل	الهی	ثابت	می	کند	که	بعکس؛	تحّوالت	عالم،	مسائل	بزرگ	
بشری	و	انسانی،	انقالب	های	بزرگ،	پیشرفتهای	بزرگ	و	حرکت	های	عظیم،	هیچکدام	در	دست	قدرتمندان	
و	زورمداران	عالم	نیست؛	در	اختیار	سالح	و	پول	و	تبلیغات	آنها	نیست	-	اگرچه	آنها	این	طور	وانمود	کنند	-	در	
اختیار	عوامل	دیگری	است.	همه	ی	این	عوامل	به	اراده	ی	انسان	ها،	ایمان	انسان	ها،	فداکاری	انسان	ها،	حرکت	

انسان	ها	و	تجّمع	انسان	ها	برمی	گردد	که	بر	سرنوشت	بشر	می	تواند	حکومت	کند.79/3/۱4

دشمن عقب نشینی 
خواهد کرد اگر...

مبتنی بر اصل »سنت الهی«، پیروزی جبهه حق حتمی خواهد بود


