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گزارش هفته

نگاهیبهعبرتهایتاریخیسرگذشت
جریان نفاق  ،از مرداد  1367تا مرداد 1400

جنایتپیشگی و
حامیان همیشگی

مروریبر اهمیت وابعاد
مسأله«غدیر»
در بیاناترهبرانقالب

عیـد امامت
امتـــداد والیت
2
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گزارش
"روزی خواهد رسید که برای جنگیدن،
هفتـه
کسی به کمک ایرانیها نخواهد آمد.
بعـــد از مدتی خواهید دید که چگونه
مجاهدیـــن خلـــق بـــه اعمـــاق خاک
خودشـــاننفوذخواهندکردوهمینطور پیوستن
مـــردم ایـــران را به صفـــوف آنها خواهنـــد دید".این
کلمـــاتمهمل،گفتههایصدامحســـیناســـتدر
اوایـــلتیرماه.1367پذیرشقطعنامه،منافقینرا
بـــه این توهم انداخته بود کـــه میتوانند جمهوری
اسالمی را به زانو درآوردند .همین هم شد که دست
به اســـلحه بردند و به ناشیانهترین حالت ممکن ،با
غروریکاذبرویجاده آســـفالتهراهافتادندوراهی
ایران شدند .آنها البته از چند ماه قبلتر دوشادوش
نظامیان بعثی وارد جبهههای نبرد علیه مردم ایران
شـــدهوعمالتفنگدار صدامشـــدهبودند!حاال33
ســـالاز آنروزهامیگذرد.نهخبریاز صدامحسین
اســـت و نه خبـــری از منافقین و نه خبـــری از اردوگاه
اشرف در خاک عراق!
اوایـــلتیرمـــاه1400بود کهنیروهایبســـیجمردمی
عراق (حشـــد الشعبی) به مناســـبت هفتمین سال
تاسیس این نهاد مقاومت در یکی از پایگاههای خود
رژهنظامیرفتند.رژهاینظامیباتجهیزاتیکهبعضی
از آنهاســـاختایرانبودند.شایدبرایخیلیهاجالب
باشدبدانندمقریکهنیروهایحشددر استاندیاله
عـــراق در آن رژه رفتنـــد مکانی بود که ســـه دهه قبل
تبدیل به النـــه فتنه عدهای وطنفروش شـــده بود
علیـــهمردمایران؛پادگاناشـــرف!همانپادگانیکه
33ســـالقبلاز آنجابهخـــاکایرانهجومآوردندتا
به خیال خودشـــان ،چند روز ادامهدرصفحه3

کالم امام | 4

در راه خدمترسانی ثابت قدم باشید

خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنید

خانواده ایرانی | 4
آرامش و آسایش خانواده به برکت زن است

شهید هفته

شهدا مشعلداران پیروزی و آزادی

این شــماره تقدیم میشود به روح مطهر شــهیدان مدافع حرم مصطفی و مجتبی بختی

م ــا هرچ ــه داری ــم ،ب ــه برک ــت جانفش ــانیها و فداکاریه ــا و روحیــهی ش ــهادتطلبانه اس ــت .ش ــهدا ع ــاوه ب ــر مقام ــات رفی ــع معن ــوى-ک ــه
ّ
ّ
زبانه ــا و قلمه ــا از توصی ــف آن ،و چش ـمودلها از مش ــاهدهی آن ناتوانن ــد -مش ــعلدار پی ــروزى و آزادى و اس ــتقالل ملتن ــد و ح ــق ب ــزرگ آن ــان ب ــر
ّ
گ ــردن مل ــت ،بس ــى عظی ــم اس ــت۱۳۶۸/۱۱/۱۹ .
تاریخ شهادت 94/4/24 :و 94/4/22

محل شهادت  :تدمر ،سوریه

مزار :مشهد  -بهشت رضا ؟ع؟

2

نشـریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مسـاجدوهیئتهایمذهبی

گزیده بیانات

عیـدامـــامــت
امتدادوالیت

مروری بر اهمیت و ابعاد مساله غدیر در بیانات رهبر انقالب

جایـــگاه مســـئلهی «غدیـــر» و موضـــوع ّ
معرفـــی امیرالمؤمنیـــن ؟ع؟ بهعنـــوان جانشـــین
ِ
پیغمبراک ــرم ؟ص؟ در بیان ــات مختل ــف حض ــرت آیــتاهلل خامنــهای م ــورد تحلی ــل ق ــرار گرفت ــه اس ــت
کـــه گزیـــدهای از آن در ایـــن مطلـــب مـــرور میشـــود.

برتریناعیاد
ِ
بدون شـــک روز «عید غدیر» اهمیت بسیاری دارد .در روایات ما وارد
شـــده که عظمت این روز ،حتی از روز «عید فطر» و روز «عید قربان»
هم بیشـــتر اســـت ...اهمیت این عیدی که طبق روایات ما برترین اعیاد اســـت ،در
همین اســـت که متضمن موضوع والیت است .شاید بتوان گفت که هدف از همه
ّ
زحماتی که پیغمبراکرم و بزرگان دین و انبیاء الهی علیهم ّ
ّ
متحمل
الةوالسالم،
الص
شدهاند ،استقرار والیت الهی بوده است72/03/19 .
نقطهاوجهمهرسالتهایالهی
حقیقـــتمعنـــایخود،مخصوصشـــیعهنیســـت.اگرچه
غدیـــر در
ِ
شـــیعیانبهمیمنتنصبموالی ّ
متقیانبهمقامامامتووالیت،در
این روز عید میگیرند و شکرگزاری میکنند؛ اما در حقیقت ،روز غدیر امتداد ّ
خط همه
رســـالتهایالهیواوجاین ّ
خطروشـــنونورانیدر طولتاریخاست.اگر بهمضمون
ّ
ّ
رسالتهایالهینگاهکنیم،میبینیمکهدر طولتاریخنبوتهاورسالتها،اینخطروشن
نبىمکرمخاتمرسیدهودر پایانحیاتآنبزرگوارّ ،
دستبهدستگشته،تابه ّ
تجسم
و تبلور آن به شکل حادثه غدیر خود را نشان داده است80/12/12 .
گزینشعلموتقواوجهادبرایمدیریتجامعه
مســـئلهی غدیر یعنی گزینش علم و تقوا و جهاد و ور ع و فداکاری در راه
خداوسبقتدر ایمانواسالموتکیهیبر رویاینهادر تشخیصوتعیین
ّ
قضیه این اســـت .مســـئلهی غدیر ،یک ّ
مدیریت جامعه؛ ّ
قضیهی ارزشی است و به این
معنا غدیر نه برای شیعیان بلکه برای همهی مسلمانان آموزنده است69/۰4/20 .
ضمانتاجرایاحکاماسالم
ِ
غدیر در آثار اســـامی ما به «عیداهَّللاالکبـــر»« ،یوم العهد المعهود»
و «یوم المیثاق المأخوذ» تعبیر شـــده اســـت .این تعبیرات که نشان
دهندهتأکیدواهتمامیخاصبهاینروز شریفاست،خصوصیتشدر مسألهوالیت
است .آنعاملیکهدر اسالمضامناجرایاحکاماست،حکومتاسالمیوحاکمیت
ّ
احکام قرآن است ،وال اگر آحاد مردم ،ایمان و عقیده و عمل شخصی داشته باشند،
لیکـــن حاکمیت  -چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجرا  -در دســـت دیگران
ّ
باشد ،تحقق اسالم در آن جامعه ،به انصاف آن دیگران بستگی دارد78/01/16 .
عالجمشکالتامتاسالمی
در مسأله غدیر ،غیر از جنبهای که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول
کرده اســـت  -یعنـــی حکومت منصـــوب امیرالمؤمنین از طرف
پیامبر که در حدیث غدیر آشکار است  -اصل مسأله والیت هم مطرح شده است.
این دیگر شـــیعه و ســـنی ندارد .اگر امروز مســـلمانان جهان و ملتهای کشـــورهای
اســـامی ،شـــعار والیت اســـامی ســـر دهند ،بســـیاری از راههای نرفته و گرههای
ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد79/01/06 .
غدیر وطرح کلیاسالمبرایهدایتبشریت
پیغمبرآغازکنندهیکراهوبازکنندهافقدرمقابل ّ
بشریتاست.اماپیغمبر،
ابدیودائمینیست.جوامع،هدایتکنندهالزمدارند.اینهدایتکننده
رااسالمپیشبینیکردهاست:معصومیندر نسلهای ّ
متعددپشتسر همبیایند،زمام
قرآنىنابوخالصدر طولچندنسلوچند
امور رابهدستگیرند،جامعهراباتعلیمات ِ
قرنهدایتکنند...البتهبعداز آن،باز ّ
حجتخدادر میانمردمزندهمیماند؛چوندنیاو
ّ
بشریتبدونقیام ّ
ّ
حجتامکانندارد؛امابشریتراهخودراپیدامیکرد،کهاینالبتهاتفاق
ّ
نیفتاد.نقشهوطرحکل ِىاسالمایناستواینمعنایغدیر است80/12/12 .

تعیینخطحکومت
ِ
حرکـــت عظیـــم پیغمبـــر در برگشـــت از حـــج و معرفـــی کـــردن
امیرالمؤمنی ــن ب ــه اینک ــه «م ــن کن ــت م ــواله فه ــذا عل ـ ّـى م ــواله»،
هیـــچ معنائـــی جـــز تعییـــن خـــط حکومـــت و والیـــت در اســـام بعـــد از رحلـــت
پیغمب ــر اک ــرم ن ــدارد ...معل ــوم میش ــود ک ــه حکوم ــت در ن ــگاه اس ــامی معن ــای
امام ــت دارد .امام ــت یعن ــی پیش ــوائی جس ــم و دل؛ ه ــردو ...ای ــن معن ــا ف ــرق
جوهــری و معنــوی را بــا همـهی حرکتهــای دیگــر دارد .دنیــا و آخــرت را میخواهــد
اداره کنـــد86/10/08 .
درسغدیر:ارزشهامعیار حکومت
امیرالمؤمنین کسی است که برای خدا و در راه خدا از دوران کودکی
تا لحظهی شـــهادت یک لحظه و در یک قضیه پا عقب نکشـــید و دچار
تردیـــد نشـــد و همهی وجود خـــود را در راه خدا به میـــدان آورد ...پیغمبر اکرم یک
چنین کســـی را در رأس جامعهی اســـامی قـــرار میدهد ...این نشـــان میدهد که
برای ادارهی جامعهی اســـامی معیارها اینهاست :خداپرستی ،در راه رضای خدا
مجاهدت کردن ،جان و مال را به عرصه آوردن ،از هیچ ســـختی و مشکلی روگردان
نبودن ،و از دنیا اعراض کردن87/09/27 .
ّ
تجسموالیتاسالمی
ّ
ّ
وقتـــی برای یک ملـــت ،قضیهی والیت و حکومت حل شـــود ،آن هم به
ّ
شـــکلی که در غدیر خم حل شد ،حقیقتًا آن روز برای آن ملت عید است؛
ّ
چونمهمترینو ّ
حساسترینمسئلهیهر ملتی،همینمسئلهیحکومتووالیت
او است ...روز عید غدیر ،والیت اسالمی یعنی رشحهای و پرتوی از والیت خدا در میان
مردم ّ
تجســـم پیدا کرد و لذا بود که دین کامل شد؛ بدون تعیین و تبیین این مسئله،
دین واقعًا ناقص میماند و لذا بود که نعمت اسالم بر مردم تمام شد69/04/20 .
دخالتمردمدر حکومت
عید
ِ
در موضوع حکومت و مسائل سیاسی و مسائل عمومی جامعه در
نظام اســـامی« ،به من چه» نداریم! مردم برکنار نیستند .بزرگترین
خود غدیر این را به ما آموخت و
مظهر دخالت مردم در امور حکومت ،غدیر استِ .
لذاســـت که عید غدیر ،عید والیت اســـت ،عید سیاست است ،عید دخالت مردم در
ّ
امر حکومت است ،عید آحاد ملت و امت اسالمی است75/02/۱۸ .
اگر بهغدیر عملمیشد...
مســـألهی غدیر ،صرفًا یک مســـألهای که ما جمع شیعه به آن اعتقاد
داریم و یک عده از مسلمانها هم به آن اعتقاد ندارند ،این نیست .در
تاریخى حوادث صدر اسالم ،موضوع غدیر  -یعنی
نگاه تاریخی به اسالم و در تحلیل
ِ
نصب جانشین  -یک ضرورتی بود که اگر آنچنان که تدبیر شده بود  -تدبیر رحمانی
والهی،وتدبیر نبوی-عملمیشـــد،بدونتردیدمســـیر تاریخبشـــر عوضمیشدو
امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم84/10/29 .
زندهنگهداشتنغدیر،زندهنگهداشتناسالماست
مســـئلهی امامت و مسئلهی والیت و زنده نگهداشتن غدیر ،به یک
معنا زنده نگهداشـــتن اسالم است .مســـئله فقط مسئلهی شیعه
و معتقدیـــن بـــه والیت امیرالمؤمنین ؟ع؟ نیســـت .اگر ما مردم شـــیعه و مدعی
پیـــروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درســـت تبییـــن کنیم ،هم خودمان درک
کنیـــم ،هم به دیگران معرفی کنیم ،خود مســـئلهی غدیـــر میتواند وحدتآفرین
باشد91/08/10 .
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گزارش هفته
ادامه از صفحه 1
بعددر تهرانباشند.
حـــاال و بعـــد از  33ســـال وطنفروشهـــا دیپورت
شـــدهاند به گوشـــهای در خاک اروپا.بعد از ســـقوط
صدامواستقرار دولتجدیدعراق،شر اینمزدوراناز
سر عراقکمشدهاستاماباپادرمیانیحامیانغربی
منافقین قرار شد این جنایتکاران با پرداخت مبلغی،
منتقلشـــوندبهخاکیکیاز کشورهایدرجهچندم
در شرق اروپا.
دموکراتهاحامیتروریستها
نبایـــدفرامـــوشکنیمکـــهانتقالمنافقینبـــهاروپا
توســـطدولتباراکاوباما-رئیسجمهور دموکرات
امریـــکا و برنـــده جایزه صلـــح نوبل!-انجـــام گرفت؛
وجـــه دیگر جالب موضـــوع آنکه دفاتـــر این گروهک
تروریســـتیامروز در قلباروپاهمچنانفعالند.ســـه
دهه قبل صدام حسین همراهیشان میکرد .امروز
روز صدام کنارشـــان قرار گرفتهاند.
امـــا
ِ
همراهان آن ِ
نقابها افتاده و خط و ربطها کامال مشـــخص شده
اســـت .تاریـــخ ،کالس درس عبـــرت خوبی اســـت .با
تاریخاســـتکهمیشـــودخـــطوربطهـــارابهخوبی
تشـــخیصدادوتصمیمگرفتکهکدامطرفایستاد
و کدام طرف نایســـتاد .تاریخ است که هویت واقعی
افـــرادوجریانهاراعمومـــیوبرمالمیکند.حوادث
ورویدادهـــارادر بطنتاریـــخندیدن،باعثفرورفتن
هویتهـــادر غبار وفتنهوپوشـــیدگیمیشـــود«:با
تاریخ آشنا شـــوید .تاریخ درس است؛ از تاریخ بسیار
درســـها می توان آموخت و بسیار تجربهها میشود
به دست آورد1379/02/01 ».
تاریخ ،مشـــت کســـانی را که میخواهند نقش بازی
کنندوخودراپشـــتنقابدیگریپنهانونفاقپیشه
کنندراباز میکند.در برابر تاریخنمیشودونمیتوان
دروغگفت.بانگاهدرســـتبهتاریخاستکهمیتوان
ســـرهرااز ناســـرهتشـــخیصدادوهر یکرادر موضع
درســـتخودشدید«:منتوصیهمیکنمبهکسانی
کـــه اهل فکرنـــد ،اهل ّ
تأملنـــد و راجع بـــه دههی۶۰
ّ
قضاوت میکنند ،جای شهید و جلد عوض نشود! در
ّ
دههی  ،۶۰ملت ایران مظلوم واقع شد؛ تروریستها
و منافقین و پشتیبانهای آنها و قدرتهایی که آنها را به
ّ
وجود آوردهبودندودائمًا در آنهامیدمیدند،بهملت
ّ
ایـــران جفا کردند ،بدی کردند؛ ملـــت ایران در موضع
دفاع قرار گرفتّ ،اما دفاع کرد و پیروز شد و بحمداهلل
آن توطئههای آنها را خنثی کرد1396/03/14 ».
حامیان آنروز،حامیانامروز
در مـــرداد 67گروهـــک اوباش منافقیـــن در خیانتی
کمنظیـــر وبـــاحمایـــتصـــدامبـــهخاکخودشـــان
ستونکشـــی نظامی کردند و خون هموطنانشـــان
رابـــهزمینریختند.هر فـــردمنصفی اگر بامعیارهای
تاریخی این ماجرا را بســـنجد ،به نتایج تأملبرانگیزی
خواهد رســـید .یکـــی از ایـــن معیارهـــا ،حامیان این
گروهک تروریستی هســـتند .حامیانی که در دهه 60
و 70از جنـــس حکومت بعث بودنـــد و حامیان امروز
آنهاکهدیکتاتورهایعقبماندهمنطقهویامدعیان
ن روســـیاه
دموکراســـی و حقوق بشـــرند« :منافقی 
ی تکثیر میشوند
ی ک ه در زبالهدان 
همانند میکروبهای 
شیافتهاندوامروز ملت
گپرور 
یبزر 
لدولتها 
در زیر با 
ن میکنند
ن و نفری 
ن را لع 
ن با هم ه وجود منافقی 
ایرا 

هفتـه اول مـرداد 1400

تهر چ هبیشتر آحادمرد مرابه
تآنها،نفر 
وتکرار جنایا 
ل خواهد داشت1379/04/29 ».
دنبا 
هنوز همانجنگادامهدارد
حاال بعد از  3دهه قضیه خیلی روشنتر شده است.
حامیـــان پنهان آن ســـالها حـــاال علنا و عمـــا وارد
حمایتصریحاز تروریســـتهاشـــدهاند.جالدهای
دهـــه 60کهدستشـــانبـــهخونبیـــشاز  17هزار
نفـــر از مـــردمایرانآلودهاســـتامـــروز در خاکاروپا
وبـــهقولخودشـــانمهدحقوقوتمـــدن،پاریس
النه کردهاند .دفاتر این گروهک تروریســـی زیر سایه
امنیتیکهتوسطدولتکشورهایاروپاییبرایشان
مهیاشـــدههمچنانفعالیـــتمیکنند.جالب آنکه
ایـــنفعالیتنهیکفعالیـــتزیرزمینیوغیرقانونی
کهفعالیتیروشـــنوصریحاســـت .آنقدر روشنکه
بعضا حتی مقامات بلندپایه امریکایی و اروپایی هم
مهمانتروریســـتهامیشوند.چندسالقبلبود
که جان بولتون دولتمرد امریکایی در جشن ساالنه
تروریســـتهادر پاریسحاضر شدواظهار امیدواری
کرد که جشـــن پیروزی سال  2019را در تهران بگیرند.
تاریـــخامامعطلاینلفاظیهـــانمیماند.تاریخرا
ارادهمردانوزنانباارادهجلومیبرد.مردانوزنانی
کهدر 40سالگذشتهنشاندادهاندپایحرفهایی
کـــهدر بهمن 57زدندایســـتادهاند«:همینچندی
پیشدر همیننزدیکی،یکیاز دولتمردانآمریکایی
در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار
استیاآرزوداردکهجشنکریسمس۲۰۱۹رادر تهران
بگیرد...مثلامید ّ
صدامحســـینکه[میخواســـت]
یک هفتهای بیاید تهران ،مثل امید مزدور دیگرشان
منافقین که از کرمانشـــاه راه بیفتند در ظرف سه روز
مستقیمخودشانرابرسانندتهران!» 1397/10/19
جنگ امـــروز ،هم ادامه همان جنگ دیروز اســـت.از
مـــرداد  1367تا مـــرداد  1400ماهیت این گروهک و
حامیانشتغییرینکردهودشـــمنیآنهانســـبتبه
ملت ایران با علت شکست های متوالی شاید بیشتر
هم شده باشد .بعد از  33سال ،مسیر همان است
و جریانهـــا هم همان و جنـــگ و نزاعها هم همان.
جمهوریاسالمیدر همانمسیریکهاستکه33
سال قبل بود؛ تروریستهای وطنی و حامیانشان
همهمانهاکه3دههقبلبودند.تنهاتفاوتدراین
است که میدان بازی روشنتر شده و روابط آشکارتر
تهای
وحجتهاهمتمام.دیروز صدامکنار تروریس 
وطنی بود و امـــروز امریکاییها ،اروپاییها و بعضی
ســـران مرتجع عرب .یـــک تفاوت دیگر هم هســـت.
دستجمهوریاسالمینسبتبه3دههقبلباالتر
نتر.افق
اســـتوامریکاوعمالوایادیاشهمپایی 
هم روشـــنتر از گذشته شـــده .هوشیاری و بصیرت
میطلبدکههموارهدرستاریخجلویچشـــمنگاه
داشـــتهشـــودتاجایجالدوشـــهیدعوضنشودو
جبه ه هم عوضی گرفته نشـــود .آن ســـوی این پیچ
تاریخـــی ،آینده روشـــنی به انتظار اســـتقاللطلبان
تاریـــخنشســـتهاســـت«.در هـــر دورهاییکجوری
آمریکاییهـــا خباثتها و دشـــمنیهای خودشـــان را
ّ
ّ
نســـبتبهملتایراننشـــاندادندوملتایرانهم
یاز
بـــاقـــدرتدر مقابلهمهیاینهاایســـتاده.خیل 
آنها استخوانهایشان هم خاک شد ،بدنشان هم در
زیـــر خاک خوراک کرم و مور و مار شـــدّ ،اما جمهوری
اسالمیبحمداهللباقدرتسینهسپر کردهایستاده
 ...و همچنان خواهد ایستاد1397/۰2/19 » .

در راه خدمترسانی
ثابت قدم باشید
در ایــن راه [خدمترســانی] ثابتقــدم باشــید و آن را ادامــه
ّ ّ
«ان الذین
دهیــد .شــروع ،چیــز مبارکــی اســت؛ امــا کافــی نیســت.
َّ
قالــوا ّربنــا الل ثـ ّـم اســتقاموا تتنـ ّـزل علیهــم المالئکــة»( .)۱وقتــی
اســتقامت ورزیدیــد ،در راهــی پــای فشــردید و آن را اســتمرار
شــروع خــوب اکتفــا
دادیــد ،ارزش آن مضاعــف میشــود .بــه
ِّ
نکنیــد؛ بنــا را بگذاریــد بــر ادامـهی راه ،همــراه بــا دقــت و مالحظــه
و مراعــات همــهی شــرایطی کــه بــرای ادامــهی ایــن راه الزم
اســت .بنابرایــن راه خدمترســانی و اهتمــام بــه آن را ادامــه
دهیــد )1 82/9/17 .ســوره فصلــت ،آیــه 30

درس اخالق

نمــــــاز
عمود پیکرهی عظیم دین است
نمــاز بــرای ذکــر اســت ،بــرای یــاد اســت؛ نمــاز را بــرای ذکــر
خــدا محفــوظ بداریــد .امــروز مــا اگــر چنانچــه ایــن را در مــورد
خودمــان عمــل بکنیــم کــه ایــن را همــهی مــا میتوانیــم عمــل
ّ
باتوجــه بخوانیــم و در نمــاز دلمــان را بــه جــای
بکنیــم؛ نمــاز را
دیگــری نســپریم و نمــاز را بــرای ذکــر خــدای متعــال بخوانیــم،
ایــن یقینــا تأثیــرات فراوانــی در اعتــای روحــی مــا خواهــد
داشــت 1399/02/06 .نمــاز بــه معنــای واقعــی کلمــه عمــود
دیــن اســت؛ معنــای عمــود ایــن اســت کــه اگــر نبــود ،ســقف فــرو
بنایــی خــود را از دســت میدهــد؛ نمــاز ایــن
میریــزد؛ بنــا شــکل
ِ
ّ
اســت .بنابرایــن پیکــرهی عظیــم دیــن متوقــف اســت بــه نمــاز...
خصوصیــات مطلــوب خــود باشــدُ :ق ُ
ّ
ربــان
آن نمــازی کــه دارای
ّ
ُک ِل َت ّ
قــی ،ناهــی از فحشــا و منکــر ،نمــازی کــه بــا ذکــر همــراه
َ
َ
اهلل ا َ
باشــد؛ َو ل ِذ ُ
کبــر۹5/۰5/31 .
کــر ِ

خطبه های انقالب

ّ
تشنج سیاسی
مانع بهبود اقتصاد مردم است
اگــر وحــدت ملــی و امنیــت ملــی تأمیــن شــد ،دولــت مجــال
پیــدا میکنــد کــه کارهــای خــود ،مســؤولیتهای خــود ،وظایــف
بــزرگ خــود و برنامههــای ســازنده خــود را اجــرا کنــد .میتوانــد
بــه اقتصــاد مــردم برســد ،بــه اشــتغال مــردم برســد ،بــه
مســائل زندگــی مــردم رســیدگی کنــد ،بــه مســأله فرهنــگ
کشــور رســیدگی کنــد .اگــر امنیــت و یــا وحــدت نباشــد،
ّ
تشــنج سیاســی باشــد،
اختالفــات و جنجــال باشــد ،دائمــا
ّاول کســی کــه ضربــه میخــورد ،دولــت اســت؛ چــون نمیتوانــد
وظایــف خــود را انجــام دهــد .وقتــی دولــت وظایــف خــود را
انجــام نــداد ،وضــع مــردم وضــع کســانی کــه تشــنه اقدامــات
دســتگاههای مســؤول هســتند ،معلــوم اســت کــه چگونــه
خواهــد شــد ...امنیــت هــم ناشــی از وحــدت اســت .اگــر
وحــدت نباشــد ،امنیــت ملــی هــم بــه خطــر میافتــد و ایجــاد
ناامنــی میشــود ...وحــدت مــردم ،یعنــی نبــودن تفرقــه و
نفــاق و درگیــری و کشــمکش79/۰1/26 .

3

مسئله روز

کالم امام

خطاصولیدفاع
ازمستضعفین
راحفظ کنید
مـــا بایـــد تمـــا م تالشـــمان را بنماییم تـــا به هر
صورتی که ممکن اســـت خـــط اصولـــی دفاع از
ایران
مستضعفینراحفظکنیم.مسئولیننظام ِ
انقالبی باید بدانند که عدهای از خدا بی خبر برای
از بین بردن انقالب هر کس را کـــه بخواهد برای
فقرا و مســـتمندان کار کند و راه اسالم و انقالب
را بپیماید فورًا او را «کمونیســـت» و «التقاطی»
میخوانند.از ایناتهاماتنبایدترسید.بایدخدا
را در نظر داشـــت ،و تمام ّ
هم و تـــاش خود را در
جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از
هیچ تهمتی نترسید .امریکا و استکبار در تمامی
زمینهها افرادی را برای شکست انقالب اسالمی
در آستین دارند67/04/29 .
مناسبت

زیارت جامعهی کبیره از آثار
و برکات امام هادی ؟ع؟است

مشکالت مردم وفادار خوزستان دردآور است
در این هفت هشـــت روز اخیـــر یکـــی از نگرانیهای
ما مســـئلهی خوزســـتان و مســـئلهی آب مـــردم و
مشـــکالت مردم بـــود .واقعـــا دردآور اســـت برای
انســـان کـــه انســـان مشـــاهده بکنـــد در اســـتان
خوزســـتان با این مردم وفاداری که در این اســـتان
هســـتند ،با این همـــه امکانـــات و اســـتعدادهای
طبیعـــیای که در ایـــن اســـتان وجـــود دارد ،با این
همه کارخانهجاتـــی که در این اســـتان وجود دارد،
وضع مردم بـــه جایی برســـد که آنهـــا را ناراضی کند
و مســـئلهی آبشان ،مســـئلهی فاضالبشـــان آنها را
ناراحـــت کند .اگـــر چنانچه توصیههایی که نســـبت
به آب خوزســـتان و فاضالب اهواز [شده بود] -که
این همه تأکید شـــد برای فاضالب اهواز و مســـائل
ّ
آب -مـــورد ّ
توجـــه قـــرار میگرفـــت ،حـــاال مســـلمًا
ایـــن اشـــکاالت را نداشـــتیم .خـــب حاال کـــه مردم
ناراحتیشـــان را ُبروز دادنـــد و اظهـــار کردند ،هیچ
ِگلهای نمیشود از مردم داشت؛ خب ناراحتند.
مشـــکل آب مشـــکل کوچکـــی نیســـت ،آن هـــم در

آن هـــوای کذایی خوزســـتان ،آن هم [بـــرای] مردم
خوزســـتان .مردم خوزستان مردم بســـیار باوفایی
ّ
مقـــدس
هســـتند؛ در دوران هشـــت ســـال دفـــاع
آنهایی که لـــب ّ
خط مقدم مشـــکالت بودنـــد مردم
خوزستان بودند و انصافًا ایســـتادند؛ من از نزدیک
شاهد بودم .من از نزدیک دیدم که مردم خوزستان
چقدر باوفا و بااهتمام جوانهایشـــان را فرستادند،
مردهایشـــان را فرستادند ،زنهایشـــان کمک کردند
و این مـــردم باوفـــا و عالقهمند نبایســـتی دچار این
مشکالت باشـــند .خب واقعًا نمیشـــود مالمت کرد
مردم را و بایســـتی به کار مردم رســـیدگی بشـــود ،و
باید رسیدگی میشد .اگر رسیدگیهای الزم در وقت
ّ
ّ
وضعیت برای مردم
خود انجام میگرفت ،مسلم این
پیش نمیآمد .حاال هم که الحمدهلل دســـتگاههای
مختلـــف ،دولتی و غیـــر دولتی و همه مشـــغول کار
شـــدند ،این کارها را بـــا ّ
جد ّیت دنبال کننـــد و دولت
بعد هم که خواهد آمد ،انشـــاءاهلل به این مسئله
ِب ِجد بپردازند۱۴۰۰/۵/۱ .

عکس نوشت

این امــــام بزرگــــوار حضــــرت امام هــــادی ؟ع؟
در مجموعــــهی آثــــار و برکاتــــی کــــه از ّ
ائمهی
ّ
خصوصیت را دارد
هدی؟مهع؟رسیده است ،این
که در ضمن زیارت ،مهمتریــــن فصول مربوط
به مقامات ّ
ائمه ؟مهع؟را با بیان وافی و شــــافی ،با
زیباترین تعبیرات بیان کردهاند .زیارت جامعهی
کبیره ،از این بزرگوار است؛ زیارت امیرالمؤمنین
ُ
در روز غدیر که یکی از غ َرر تعبیرات و فرمایشــــات
ّ
ائمه ؟مهع؟ است ،از این بزرگوار است97/01/01 .
به مناســــبت پانزدهم ذی الحجــــه ،والدت حضرت امام
علی النقی الهادی ؟ع؟( 212ه ق)

احکام

استخاره در کار خیر
سؤال :بنا بر آن چه گفته می شود که در کارهای
خیر نیازی به استخاره نیست .آیا در مورد کیفیت
انجام آن ها و یا در مورد مشکالت پیش بینی
نشده ای که در خالل انجام آن ها ممکن است
پیش بیاید ،استخاره جایز است؟ و آیا استخاره
راهی برای شناخت غیب محسوب می شود یا
اینکهفقطخدااز آن آگاهاست؟

جواب:استخارهبرایرفعحیرتوتردیددر انجام
کارهای مباح است ،اعم از این که تردید در اصل
عمل باشـــد یا در چگونگی انجـــام آن .بنا بر این
در کارهای خیر که در آن ها حیـــرت وجود ندارد،
استخاره الزم نیست و همچنین استخاره برای
آگاهیاز آیندهشخصیاعملنمیباشد.

حضور در جمع عشایر منطقه سبالن در جریان سفر به استان اردبیل_ 1379 / ۰۵ / ۰۶

عشایر عزیز ما در همه جا  -از جمله عشـــایر عزیز اســـتان اردبیل و دامنههای سبالن  -ذخایر انقالب
و مرزداران غیور کشـــورند .جوانان شـــما همیشـــه در طول تاریخ از این مرزها دفاع کردهاند .دشمن
را شـــما عقب زدید ،مرزها را شـــما حفظ کردید و پشـــتیبان حق و حقیقت بودید .عشـــایر این منطقه
عاشـــق اهلبیت و خاندان پیغمبر هستند .در دوران انقالب هم عشـــایر عزیز ما در این منطقه
و در مناطق دیگر ،امتحان خوبی از خود نشان دادند .امروز هم بار سنگینی بر دوش شماست و آن را
ّ
تحمل میکنید۱۳۷۹/۰۵/۰۶ .

خانواده ایرانی

آرامش و آسایش خانواده به برکت زن است
ّ
منحط غربی ،برپایه این اســـت
آزادی زن در فرهنگ
ّ
که زن را در معرض دید مرد قرار دهند تا از او تمتعات
جنســـی ببرند .این ،آزادی زن است؟ کســـانی که در
دنیای غربـــی ّادعا میکنند طرفدار حقوق بشـــرند،
در حقیقت ستمگران به زن هستند .زن را بهعنوان
یک انسان واال و موجودی که میتواند مای ه ای برای
صالح جامعه با پرورش انســـانهای واال شـــود نگاه

ّ
کنید ،تا معلوم شـــود که حق زن چیســـت و آزادی او
چگونه است .زن را به چشم آن عنصر اصلی تشکیل
خانواده در نظر بگیرید؛ که خانـــواده اگرچه از مرد و
زن تشکیل میشود و هر دو در تشـــکیل خانواده و
ّ
موجودیت آن مؤثرند ،اما آسایش فضای خانواده،
آرامش و سکونتی که در فضای خانه است ،به برکت
زن و طبیعت زنانه است71/09/25 .
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