
انقالب هــا همیشــه موضوعــی جــذاب بــرای 
جامعه شناسان و سیاستمداران در صد سال اخیر بوده 
است. برای همین، درباره ی انقالب، نظریه پردازی های عدیده و 
مختلفی شده است. مثال کرین برین تون، یکی از نظریه پردازان 
انقالب در کتاب »کالبدشکافی چهار انقالب« معتقد است در هر 
انقالبی، پس از پیروزی انقالبیون، دوران امید و شادی که متمایز از 
دوران ماقبل انقالب است آغاز می شود. او این دوران را دوران ماه 
عسل انقالب می خواند. دورانی که حکومت پیشین فروپاشیده و 
نظام جدید جای آن را گرفته است. اما دوران ماه عسل، خیلی زود 
تمام می شود و با شکل گیری تضادهای درون انقالب، موجبات 

مرگ انقالب فراهم می شود. 
مرحوم شــریعتی هم درباره ی خطر تبدیل شــدن "نهضت" به 
"نهاد" مباحثی را مطرح کرده بــود. او معتقد بود در جامعه، یک 
حرکتی بر مبنای شکل گیری ایده آل ها و آرمان ها به وجود می آید 
و درصدد برهم زدن وضع موجود است. اما همین که حرکت، وضع 
موجود را از بین برده و به پیروزی رسید و مبارزه تمام شد، حالت 

انقالبی اش را از دست داده و محافظه کار می شود. 
     انقالبی به خالف آمد عادت

نظیر چنین تحلیل هایــی، درباره ی انقالب اســالمی ایران نیز 
در پاره ای از مواقع اســتفاده شده اســت. درحالی که اساسا این 
مشابهت سازی ها به دالیل مختلف اشتباه است. یک دلیل آنکه 

انقالب اسالمی برخالف سایر انقالب های دیگر، انقالبی تک علتی 
نبوده است. انقالب های دنیا، معموال یا عامل اقتصادی و طبقاتی 
داشتند، یا سیاســی، یا اجتماعی و امثالهم. اما انقالب اسالمی 
»یک انقالب همه جانبه است. مثل خوِد اسالم است. همانطوری 
که اســالم ابعاد معنوی و اخالقی دارد، ابعاد الهی دارد، در عین 
حال ناظر به زندگی مردم است؛ بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد 
اجتماعی در اسالم وجود دارد؛ انقالب اســالمی هم دارای ابعاد 
مختلف بود و راز ماندگاری انقالب اسالمی و روزبه روز زنده تر شدن 
این انقالب در سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گوناگون آن است 

که با نیازهای بشر متوازن و همراه است.« 87/3/14
دلیل دیگر هم اینکه دینامیســم انقالب اسالمی ایران برخالف 
همه ی انقالب های دیگر، نه یک امــر بیرونی، که مبتنی بر یک 
»تحول درونی« اســت، تحولی که ابتدائا در درون انسان ها رقم 
می خورد. یعنی »انقالب، انقالب مردم اســت. انقالب مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی، فرع بر انقالب مردم است. تا مردم منقلب 
نشوند، آن انقالب اقتصادی و تغییر و تبدیل مناسبات اجتماعی و 

اقتصادی و سیاسی هم اصالً تحقق پیدا نمی کند.« 69/12/1 
        انقالبی گری به معنای ویرانگری نیست

انقالب اســالمی اما در این مقطع کنونی، بــا دو جریان مواجه 
است: جریانی که معتقد است برای مطالبه ی آرمان ها و استقرار 
شــعارهای انقالب، حتی می تــوان از "ســاختارها" هم عبور 

کرد و هیچ کــس و هیچ چیزی نباید مانع و ســد راه این موضوع 
باشــد. آنها معتقدند کــه علت العلل نهضت انقالب اســالمی، 
برپایی کامل آرمان ها و شــعارهای آن بوده است، بنابراین اگر در 
مسأله ای، ســاختار کنونی جمهوری اسالمی، قابلیت تحقق آن 
آرمان ها را نداشــت، می توان از آن هم حتی عبور کرد و معطل 
نماند. خروجی چنین تفکری، چیزی جز "آنارشیســم" نیست.

درحالی که  هر سیاســتمدار و اهل تفکری خــوب می داند که 
اگر ساختارهای یک نظام سیاســی ولو با توجیهات درست و با 
سردست گرفتن شعارهای مقدس )مثال روحیه ی انقالبی گری 
یا عدالتخواهی( زیر ســؤال رفت، اساســا قوام و تداوم جامعه با 
مخاطرات عدیــده ای مواجه خواهد شــد. بــرای همین رهبر 
انقالب صراحتا فرمودند: »انقالبی گری هم فقط در بســتر نظام 
امکان پذیر است...  این جور نباشــد که بعضی نظام را نفی کنند 
به عنوان اینکه ما انقالبی هســتیم؛ ارزش های نظام، ارکان نظام، 
بنیانهای نظام را زیر سؤال ببرند به عنوان اینکه ما انقالبی هستیم. 
انقالبی گری به معنای ویرانگری نیست. انقالبی گری یک مشی 
صحیح و عاقالنه و پُرانگیزه و پُرامید و شجاعانه به سمت اهداف 
واال اســت؛ این تعریف و معنای انقالبی گری است؛ و این فقط در 
بستر و مسیر نظام اسالمی یعنی نظام موجود امکان پذیر است؛ 
خارج از این امکان پذیر نیســت. انقالبی گری، ساختارشــکنی 

  3 نیست؛ تخریب نظاِم ناشی از انقالب نیســت.« 97/3/7    
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ما که خیلی شهید داده ایم اّما این نکته قابل تأّمل اســت و ما را باید آگاه کند، هشیار کند که امنّیت به چه قیمتی به دســت می آید... به قیمت خون جوانان ما و 
بهترین جوان های ما. درود خدا بر این جوان های اصفهانی، درود مالئکه ی الهی بر آنها، درود خدا بر مردم شهیدپرور اصفهان که پریروز آن تشییع  جنازه ی عجیب 
را برای این جوان ها به راه انداختند. مردم اصفهان هم جزو پیشگامان این نهضت و این حرکتند. این خیلی کار مهّمی است... درود خدا بر سپاه پاسداران و بقّیه ی 
عناصر حافظ امنّیت؛ بر نیــروی انتظامی، بر ارتش و دیگران که این جور فــداکاری می کنند و جانبازی می کنند. این انقالب، این عــّزت ملّی، این امنّیت، با این 

جانفشانی ها به دست آمده.    97/11/29    

مزار: گلزار شهدای اصفهانتاریخ شهادت: به دست تروریست های مزدور شهادت: 97/11/24

درود خدا    بر این جوان های اصفهانی       |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای حمله تروریستی به اتوبوس پاسداران انقالب اسالمی

ن حرم از نسل مدافع�ی

اطالع نگاشت

7 پرسش و پاسخ از بیانیه گام دوم انقالب

کلید همه قفل ها

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانیه گام دوم انقالب: انقالب اســالمی میان جوشش انقالبی و نظم 

سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریّه ی نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند.
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1                انقالبی گری برای همیشه
درســت نقطــه ی مقابــل ایــن جریــان، تفکر 
"دیوان ساالری" و "تکنوکراسی" قرار دارد. جریانی 
که معتقد اســت روحیه ی انقالبی گری، برای زمان 
پیروزی انقالب است نه استقرار آن، شعارهای انقالب 
هم به درد انقالب کردن می خورد نه حکومت کردن. 
از نظر اینان، انقــالب و انقالبی گری محصول "تب 
تند جامعه" است و بنابراین بالفاصله بعد از پیروزی، 
می بایســت به وضعیت "عادی")نرمال( بازگشت. 
خروجی چنین نگاهی، چیزی جز »محافظه کاری« 
و تسلیم صرف ساختار شدن نیست. »در مجموعه ی 
انقالب، از اّوِل انقالب یک تفّکر غلطی وجود داشت 
و آن این بود که انقالب، تا وقِت تشکیل نظام است؛ 
وقتی که نظام تشــکیل شــد و نهادها و مقّررات و 
دیوان ساالری و مانند اینها مستقر شد، دیگر انقالب 
برود دنبــال کارش؛ دیگر کاری با انقــالب نداریم؛ 
انقالب را هم معنا می کنند به تنش و دعوا و سروصدا 
و کارهای غیر قانونی و از این حرف ها... اگر وسط راه به 
این نتیجه رسیدیم که انقالب دیگر الزم نیست، دیگر 
دیوان ساالری و تشکیالت حکومت ]باشد، آرمان ها 
تحّقق پیدا نمی کند[. مگر ما اصالً انقالب کردیم برای 
اینکه آنها بروند، حکومت را بدهند به ما؟ مگر برای این 
انقالب کردیم که حکومت را ]بگیریم[؟... هدف این 
نبود که یک عّده ای مدیریّت را تحویل ما بدهند، ما 
هم مثل آنها شروع کنیم مدیریّت کردن، منتها ]آنها[ 
آدم های بدی بودند، ما آدم هایی خوبی باشــیم؛ که 
اگر آن جور باشد خوب هم نمی مانیم؛ انساْن خوب 
هم نمی مانَد. پس بنابراین، انقالب باید استمرار پیدا 

کند.« 97/3/7

       راهکار رهبر انقالب برای خروج از این دو آفت
راه حل دچار نشدن به این دو آفت اما همانی است که 
رهبر انقالب در بیانیه ی »گام دوم انقالب« به آن اشاره 
کردند: دفاع از نظریه ی »نظام انقالبی«. نظام انقالبی 
آنگونه که رهبر انقالب تشریح می کنند، نه این است 
و نه آن: »انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود 
و خموشی دچار نشده و نمی شــود و میان جوشش 
انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری 
نمی بیند، بلکه از نظریّه ی نظــام انقالبی تا ابد دفاع 
می کند.« 97/11/22 در نظام انقالبی می توان در عین 
پایبند بودن به ساختار، انقالبی هم ماند و برای بهبود 
ساختار، تالش شبانه روزی کرد. در نظام انقالبی، اصل 
بر "ساختن" است نه"تاختن". اصل بر "حرکت" است 
نه "جمود"، که نظام انقالبی »همچون پدیده ای زنده 
و بااراده، همواره دارای انعطــاف و آماده ی تصحیح 
خطاهای خویش اســت، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل 
انفعال نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان می دهد 
و آن را نعمت خدا و هشــدار به صاحبان حرف های 
بی عمل می شمارد، اّما به هیچ بهانه ای از ارزش هایش 
که بحمداهلل با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله 

نمی گیرد.« 97/11/22
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بزرگترین آسیب و اشکال برای 
محیط دانشجوئی چیست؟

بدترین اشکال و اشکال وارد بر محیط دانشجوئی 
این است که دانشــجو دچار محافظه کاری شود و 
حرفش را با مالحظه ی موقــع و مصلحت خیالی 
بیان کنــد؛ نه، دانشــجو باید حرفــش را صریح 
بزند. البته در کنار ایــن صراحِت در بیان، صداقت 
در نیــت هم باید وجود داشــته باشــد و در کنار 
او، ســرعت در پذیــرش خطا؛ اگر ثابت شــد که 
خطاست. فرق شــمای جوان و دانشجو و صادق و 
پاکیزه دل، با یک آدم سیاســی کار باید در همین 
باشــد؛ حرف تان را صریــح بزنید؛ آنچــه را که 
می زنید، از دل بزنید؛ و اگر چنانچه معلوم شد که 
اشتباه است، ســریع پس بگیرید؛ راحت. این، به 
نظر من یکی از بهترین شــاخصه های دانشجوئی 

است.    87/7/7 

توصیه  به مسئولین کشــور این است که دشمن 
را درســت بشناســند، فریب خدعه  ی دشمن را 
نخورند. دشــمن از طرق مختلف وارد می شــود؛ 
گاهی دندان نشــان می دهد، گاهی مشت نشان 
می دهــد، گاهــی هم لبخنــد نشــان می دهد؛ 
همه ی اینها به یک معنا اســت. لبخند دشــمن 
هم مثل همان دندان نشــان دادِن دشمن است، 
فرقی نمی کند، دشمنی اســت: َقد بََدِت الَبغضاُء 
ِمن أَفواِهِهم َو مــا تُخفی ُصدوُرُهــم أَکَبُر؛ آنچه 
در دل های نجس و سرشــار از بغــض و کینه ی 
آنها وجود دارد از اسالم و مســلمین و بخصوص 
جمهوری اسالمی، خیلی بیشتر از آن چیزی است 
که در حرف هایشان ظاهر می شود. فریب دشمن 
را نخورند، خدعه ی دشــمن را قبول نکنند. امروز 
شما مالحظه می کنید که غربی ها به معنای واقعی 
کلمه دارند خدعه می کنند. حــاال کار آمریکا که 
دیگر از خدعه گذشــته و کاماًل آشکار و شمشیر 
از رو]بســته[ اســت، ]اّما[ اروپایی هــا هم دارند 
همین جور با خدعه عمل می کنند. من نمی گویم 
چــه کار کنند؛ دولتی ها بنشــینند فکــر کنند، 
]منتها[ مواظب باشــند مخدوع نشوند، مواظب 
باشــند فریب نخورند، از دشمن رودست نخورند، 
به امید اینکه بتوانیم یک کاری بکنیم، خودشان 
را و ملّت را دچار مشکل نکنند؛ هم فریب نخورند، 
هم از دشمن وحشت نکنند؛ بدانند که دست خدا 
باالی دست ها اســت و خدای متعال طرف دار و 
پشتیبان ملّتی است که دین او را نصرت می کنند 
و یاری می کنند و این ملّت بحمــداهلل این کار را 

انجام خواهد داد.   97/11/29  

دولتی ها مواظب باشند که از 
اروپایی ها فریب  نخورند!

انقـالب اسـالمی چهلمین بهـار پیروزی خـود را هم پشـت سـر گذاشـت و مردم بـا حضـور پرشـور خـود در راهپیمایی 22 
بهمن، آغاز ورود بـه دهه ی پنجم را جشـن گرفتند. رهبر انقـالب در ضمن بیانیـه ی »گام دوم انقالب« و در راسـتای اسـتمرار 
مسـیر تحقق تمدن نوین اسـالمی، بـا برشـمردن مزیت ها و کاسـتی های ایـن راه طی شـده، رهنمودهایـی را برای رسـیدن بـه »آینده ی 
روشـن« و ادامه ی دنبالـه ی این مسـیر که به بیان ایشـان به دشـوارِی گذشـته ها نیسـت، خطاب بـه جوانان و عمـوم مردم صـادر کردند. 

خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر در قالب پرسش وپاسخ، به برخی از محورهای این بیانیه پرداخته است.

7 پرسش و پاسخ از بیانیه گام دوم انقالب

کلید همه قفل ها

1. انقالب چه برکاتی برای مردم و جوانان داشت؟
رژیم ننگین سلطنت اســتبدادی را به حکومت مردمی و مردم ســاالری تبدیل کرد. 
جوانــان را میدان دار اصلی حــوادث و وارد عرصــه مدیریّت کرد. روحیــه  و باور »ما 
می توانیم« را به همگان منتقل کرد. ثبات و امنّیت کشور و تمامّیت ارضی و حفاظت از 
مرزها را پدیــد آورد. موتور پیشــران کشــور در عرصه ی علــم و فّنــاوری و ایجاد 
زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد. مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی 
به اوج رسانید. بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی را به گونه ی 
شگفت آوری ارتقاء داد. کّفه ی عدالت را در تقســیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. عیار معنویّت و اخالق را در 
فضای عمومی جامعه بگونه ای چشمگیر افزایش داد. نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و 

زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجسته تر شد.

2. جوانــان در گام دوم انقــالب چــه 
وظیفه ای دارند؟

شــده  راه طی 
فقط قطعه ای از 
مسیر افتخارآمیز 
ســوی  بــه 
بلند  آرمان های 
جمهوری  نظام 
اسالمی اســت. دنباله ی این مسیر که به گمان 
زیاد، به دشوارِی گذشته ها نیست، باید با هّمت و 
هوشیاری و ســرعت عمل و ابتکار شما جوانان 
طی شــود. مدیران جوان، کارگــزاران جوان، 
اندیشــمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه ی 
میدان های سیاســی و اقتصادی و فرهنگی و 
بین المللی و نیز در عرصه هــای دین و اخالق و 
معنویّت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار 
مسئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبــی و روحیه ی انقالبی و 
عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی 

کامل نظام پیشرفته ی اسالمی بسازند.

4.منشا مشکالت چیست و راه حل کجاست؟
  جوانان عزیز 
سراســر  در 
کشــور بدانند 
کــه همــه ی 
در  راه حل هــا 
داخل کشــور 
است. اینکه کسی گمان کند که »مشکالت 
اقتصادی صرفاً ناشــی از تحریم است و علّت 
تحریم هم مقاومت ضّداســتکباری و تسلیم 
نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو 
زدن در برابر دشــمن و بوسه زدن بر پنجه ی 
گرگ است« خطایی نابخشودنی است. این 
تحلیل ســراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم 
برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اّما 
منشأ آن، کانون های فکر و توطئه ی خارجی 
اســت که با صد زبــان به تصمیم ســازان و 
تصمیم گیران و افکار عمومــی داخلی القاء 

می شود.

5.برای مبارزه با فســاد و استقرار عدالت، چه 
انسان هایی نیاز است؟

»عدالت« و »مبارزه با 
فســاد« الزم و ملزوم 
یکدیگرند... همه باید 
بدانند کــه »طهارت 
اقتصــادی« شــرط 
همه ی  مشــروعّیت 
مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. همه باید 
از شیطان حرص برحذر باشــند و از لقمه ی حرام 
بگریزند و از خداوند در این بــاره کمک بخواهند و 
دســتگاه های نظارتی و دولتی باید بــا قاطعّیت و 
حساسّیت، از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با 
رشــد آن مبــارزه کننــد. ایــن مبــارزه نیازمند 
انســان هایی با ایمان و جهادگــر، و منیع الّطبع با 
دستانی پاک و دل هایی نورانی اســت. این مبارزه 
بخش اثرگذاری اســت از تالش همه جانبه ای که 
نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به 

کار برد.

6.وضعیت عدالــت در ایران بعد از انقالب 
اسالمی چگونه است؟

واقعّیت آن است که 
ی  ها د ر و ســتا د
مبارزه با بی عدالتی 
در این چهار دهه، با 
هیــچ دوره ی دیگر 
گذشته قابل مقایسه 
نیست. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای 
کشــور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا 
همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم 
بیشتر شهرها بویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر 
فهرست و غالباً محروم از نیازهای اّولیه ی زیرساختی و 
خدمت رســانی بودند. جمهوری اســالمی در شمار 
موّفق ترین حاکمّیت های جهان در جابه جایی خدمت و 
ثروت از مرکز به همه جای کشور، و از مناطق مرّفه نشین 
شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. البّته عدالت 
مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو 
حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و 

چشم امید برای اجرای آن به شما جوان ها است.

7. تفاوت ایرانِ امروز با ایرانِ آغاز انقالب چیست؟
ایران مقتــدر، امروز هم 
ماننــد آغاز انقــالب با 
مستکبران  چالش های 
روبه رو است اّما با تفاوتی 
کامالً معنی دار. اگر آن روز 
چالش با آمریکا بر ســر 
کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم 
صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه ی جاسوسی بود، 
امروز چالش بر ســِر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم 
صهیونیستی و برچیدن بســاط نفوذ نامشروع آمریکا از 
منطقه ی غرب آســیا و حمایت جمهوری اســالمی از 
مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی 
و دفاع از پرچم برافراشته ی حزب اهلل و مقاومت در سراسر 
این منطقه است... و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با 
چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد 
توانست بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای 
مقابله ی سیاســی و امنّیتی با جمهوری اسالمی، خود را 
محتاج به یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب 

می بیند و البّته باز هم در رویارویی، شکست می خورد.
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3. نخستین و ریشه ای ترین جهاد جوانان در گام 
دوم چیست؟ 

پیــش از همــه چیز، 
نخستین توصیه ی من 
امید و نگاه خوشبینانه 
به آینده اســت. بدون 
ایــن کلید اساســِی 
همــه ی قفل ها، هیچ 
گامی نمی توان برداشــت. آنچــه می گویم یک امید 
صادق و مّتکی به واقعّیت های عینی است. در خود و 
دیگران نهال امید به آینــده را پرورش دهید. ترس و 
نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخســتین و 
ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های امیدبخش 
در برابر چشم شما است. رویش های انقالب بسی فراتر 
از ریزش ها است و دست و دل های امین و خدمتگزار، 
به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان 
است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای 
ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام 
می نگرد. قدر خود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی 

 آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

حدیث البالغهرشح نهج

رهربی خاطرات  

سیاسی روش تحلیل

این پاسدارها بودند که مملکت را در زمانی 
که هیچ کس نمی توانست، حفظ کردند             
شـما ایـن را بدانیـد که مـن بـه شـماها عالقه 
دارم؛ به پاسـدارها. پاسـدارها بودند که مملکت 

ما را در یـک زمانی که هیچ کس نمی توانسـت 
حفظ بکند، اینها حفـظ کردند. اآلن هـم دارند 
حفظ می کننـد. این یـک عالقه ی الهی اسـت 
کـه ما بـه شـما داریـم. و ایـن را بدانیـد که یک 
مطلبـی که بـر خالف صـالح شـما باشـد، این 

بر خـالف صـالح اسـالم اسـت، و مـا نخواهیم 
زد. لکـن اگـر یـک مطلبـی را مـن اآلن گفتـم 
به شـما، کـه بایـد راه را چطـوری رفـت، بدانید 
کـه ایـن  هـم صـالح شماسـت، و هـم صـالح 

مملکت تـان اسـت.   58/9/4

ایرانی خانواده

سخن نیکو رزق انسان را زیاد می کند 
  )(ابوحمزه ی ثمالی از حضرت امام ســجاد[
روایت می کنــد که[ حضرت فرمود: ســخن 
نیکو مال دنیا را برای انســان زیاد می کند. »و 
ی الــّرزَق«، رزق انسان را زیاد می کند و نماء  ُیَنمِّ

می دهد. »وُ ینِســُئ فی األجل«، اجل انسان را به 
تأخیر می اندازد. »و ُیَحبِّــُب إىل األهل«، انسان را 
در میان اهل خود و خانــواده ی خود محبوب 
می کند. اینهــا همه آثار دنیایی ســخن نیکو 
و قول حســن است؛ یعنی ســخنی که هم با 
موازین شرع منطبق است ]مانند[ اسم خدا و 
پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی دینی 
و ســعادتمندانه و ضمناً با روی خوش ]بیان 
شود[؛ قول حســن طبعاً الزمه اش این است 
که با روی خوش و با زبان خوش ادا بشود. آثار 
دنیوی اش اینها است. »وُ یدِخُل الَجّنة«، این 
هم اثر اخروی اش است که انسان را به بهشت 

می کشاند.   94/2/8
1( االمالی شیخ صدوق، صفحه ی ۵۰

این، آن علِی درخشان تاریخ است؛ خورشیدی 
که قرن ها درخشــیده و روزبه روز درخشان تر 
شــده اســت. این بزرگوار، هرجــا که گوهر 
انســانی وجودش الزم بود، حضور داشت؛ ولو 
هیچ کس نبود. می فرمود: »ال تستوحشوا فی 
طریق الهدی لِِقلَّة اهله)1(«؛ اگر در اقلّّیت اید 

و همه یا اکثریــت مردم دنیا با شــما بدند و 
راهتان را قبول ندارند، وحشت نکنید و از راه 
برنگردید. وقتی راه درست را تشخیص دادید، 
با همــه ی وجود آن را بپیماییــد. این منطق 
امیرالمؤمنین )( بود؛ منطقی شــجاعانه که 
آن را در زندگی خود به کار بست. در حکومت 
خود هم که کمتر از پنج ســال طول کشید، 
باز همین منطق امیرالمؤمنین )(  بود. هرچه 

نگاه می کنید، شجاعت است.  74/11/2۰ 
1(  خطبه 2۰1 

امــام )( - البته نه به دانشــجویان - مکرر به 
سیاســتمداران و نمایندگان و مســئوالن و 
فعاالن سیاسی توصیه می کردند و می گفتند 
مثل مباحثه ی طلبه ها رفتــار کنید. طلبه ها 
در هنگام مباحثــه، گاهی اوقــات علیه هم 
عصبانــی می شــوند - حاال مضمــون هم 
می گویند به طلبه ها، می گویند کتاب تو سر 
هم می زنند! که البته چنین چیزی نیست - 
بحث می کنند، داد می کشند؛ کسی نگاه کند، 
خیال می کند این ها می خواهند مثاًل همدیگر 
را تکه پاره کننــد؛ در حالی که نــه، مباحثه 
که تمام می شود، بلند می شــوند می روند با 
همدیگر سر سفره می نشینند و آبگوشت شان 
را می خورند، با هــم حرف می زننــد، با هم 
دوست اند، رفیق اند. امام می گفتند: سیاسیون  
- چه در مجلس، چــه در دولت، چه در حزب 
جمهوری اســالمی که آن وقت ما داشتیم، یا 
بقیه ی عرصه های سیاسی - این جوری با هم 
رفتار کنند. ممکن اســت اختــالف نظر هم 
باشد، بگومگو هم باشــد، اما نگذارید کدورت 

و دشمنی به میان بیاید.    92/۵/6 

ورزش برای جوان ها الزم، برای مسن ها واجب مؤکد است
همان طور که ورزش برای جوان ها الزم اســت، برای مســن ترها هم الزم است. بلکه 
می شــود گفت برای جوان ها الزم است، برای مســن ها واجب مؤّکد است... گاهی من 
در همین راه »ُکلک چــال«... خانم هایی را می بینم که با چادر مشــکی این راه را طی 
می کنند. با این که قسمتی از این راه، بسیار ناهموار و یا به قول ما مشهدی ها قلب است، 
درعین حال خانم ها این راه ناهموار را تحّمل می کنند و با چادر مشکی می آیند. خوب؛ 
این هّمت است دیگر. من این طور زنها و همچنین افراد مسّنی که این راه های طوالنی را 

طی می کنند و می روند، بسیار تحسین می کنم.      7۵/6/2

نباید مسائل حاشیه ای کانون توجه 
افکار عمومی قرار بگیرد 

مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما هنگام کوهپیمایی  |  7۵/6/2

ما معتقدیم زنان در هر جامعه ی سالم بشری قادرند و می باید فرصت پیدا کنند که در حد 
سهم خود، تالش و مســابقه ی خویش را در پیشرفتهای علمی و اجتماعی و سازندگی و 
اداره ی این جهان به عهده بگیرند. از این جهت، میان زن و مرد هیچ تفاوتی نیست. هدف 
از آفرینش هر فرد انسان، عبارت از همان هدف آفرینش بشریت است؛ یعنی رسیدن به 
کمال بشری و بهره بردن از بیشترین فضایلی که یک انسان می تواند به آن فضایل آراسته 
بشود. فرقی هم بین زن و مرد نیست. نشــانه اش در درجه ی اول، فاطمه ی زهرا)( و در 

درجه ی بعد، دیگر زنان بزرگ تاریخ است.  68/1۰/26  

امام می گفتند نگذارید بحث های 
سیاسی به کدورت بینجامد

زنان باید در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته باشند 
در بسـیاری از اوقات یـک مسـئله ی اصلی در 
کشـور وجـود دارد که همـه باید همـت کنند 
و به سـراغ ایـن مسـئله ی اصلـی برونـد؛ باید 
مسئله ی کانونی کشـور این باشـد؛ اما ناگهان 
می بینیـم از یـک گوشـه ای یک صدائـی بلند 
می شـود، یـک مسـئله ی حاشـیه ای درسـت 
می شـود.  آن  متوجـه  ذهن هـا  می کننـد، 
ایـن مثل ایـن می مانـد کـه در یک مسـافرت 
حرکـت  دارد  قطـاری  کاروانـی،  مهمـی، 
می کنـد، هدفـش رسـیدن بـه یـک نقطـه ی 
خـاص اسـت؛ ناگهـان ذهن هـا را مشـغول 
کننـد بـه یـک چیـز حاشـیه ای در بیابـان، از 
راه بـاز بماننـد، احیاناً امـکان ادامـه ی حرکت 
هـم از آنهـا گرفتـه شـود. مسـائل حاشـیه ای 
نباید بـه میـان بیایـد. مـردم ما خوشـبختانه 
قدرت تحلیل دارند، هوشـمندند، هوشـیارند؛ 
می تواننـد مسـائل فرعـی و حاشـیه ای را از 
مسـائل اصلی جدا کنند. توجه شـود مسـائل 
حاشـیه ای کانـون توجـه افـکار عمومـی قرار 

نگیـرد.   9۰/1/1 

حزب اهلل این است

 من به شما جوان ها عرض می کنم - چون 
فردا مال شما جوان ها است، این کشور مال 
شما جوان ها است- که جوان ها خودسازی 
کنند، خود را آماده کنند از لحاظ روحی، 
از لحاظ جسمی، از لحاظ علمی، از لحاظ 
توانایی های مدیریّتی. کشور باید به دست 
جوان ها اداره بشود. از مشــورت پیران، از 
تجربه ی پیران استفاده کنند اّما جوان ها 
موتورِ پیشران کشور هســتند. جوان ها 

خودشــان را آماده کنند - همان طور که 
عرض کردم، هم از لحاظ روحی و معنوی، 
هم از لحاظ اخالقی، هــم از لحاظ علمی، 
هم از لحاظ درس خوانــدن، هم از لحاظ 
جسمی، هم از لحاظ توانایی های مدیریّتی، 
تشکیالتی، انجمن ها- آینده ی این کشور 
مال شما اســت، باید بتوانید ]آن را[ اداره 
کنید. این کشــور را می توانید ســِر قلّه 

برسانید.    97/11/29 

جوان ها برای رساندن کشور به قله، خودسازی کنند

هرجا که به امیرالمؤمنین)( نیاز 
بود حضور داشت ولو هیچ کس نبود
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