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انتشار برای نخستین بار
گزیده ای از بیانات منتشر نشده آیت اهلل خامنه ای در
دیدار استانداران در سال ۱۳۶۱

در سراسر استان حرکت
کنید و دردهای مردم را
بشنوید

سالگردشهادتشهیدطهرانیمقدم،فرصتمناسبی
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مأموریت
درافقتاریخ

گزارش
«اگر انسانهایی که مأمور به ایجاد تحول
هفتـه
در تاریخ هســـــتند خود از معیارهای عصر
خویش تبعیت کنند ،دیگر هیچ تحولی در
تاریخ اتفاق نخواهـــــد افتاد ».این جمله را
زمانی شهید ســـــیدمرتضی آوینی نوشته بود که انسان
انقالب اســـــامی و انسانشناســـــی انقالب تبدیل به
مسئلهاش شـــــده بود و درباره آن فکر و تأمل میکرد.
ســـــابقه حضور در جبهه و همنشـــــینی بـــــا رزمندگان،

بسیجیان و شهدا از یکطرف و دوربین بهدستبودن و
مسئلهداشتن در حوزه رسانههای جدید از سوی دیگر،
برای او تبدیل به مسئله مهمی شده بود تا انسانهای
عصر خمینی  را بهتر و بیشتر بشناسد.
فلک را سقف شکافتن و طرحی نو درانداختن ،در درجه
ّاول نیازمند انســـانهایی اســـت کـــه در دایره معادالت
کنونی بشـــر و عوالـــم آن نگنجند .انســـانهایی موحد
و مســـئول کـــه متـــر و معیارهای ادامهدرصفحه3

 ...شــما تا وقتی کــه نرفتید یــک شــهری را از نزدیک
ندیدیــد و نفهمیدید جادهاش چقدر خراب اســت،
این را لمس نمیکنیــد .این یک چیز طبیعی اســت.
معــروف «شــنیدن ِکــی بــود ماننــد
همــان شــعر
ِ
دیدن» ،واقعًا شــنیدن کی بود مانند دیدن .وقتی
کــه رفتیــد خودتــان زندگــی آنجــا را ،مــردم آنجا
را ،شــهر آنجــا را ،از طرفی هیجــان و احساســات و
عشــق و عالقــهی آنهــا را بــه خودتــان و بــه دولت،
و از طرفــی محرومیتهایشــان را ،دردهایشــان
را دیدیــد ،مجموعــهای میشــوید از ایــن اســتان،
یعنــی میشــوید وجــود متمرکــز شــدهی متبلــور
شــدهای از ایــن اســتان .هر کــس بخواهد اســتان
مورد نظــر را ببیند باید شــما را نگاه کنــد .آن وقت،
آن استان در شما منعکس میشــود؛ دردهایش،
ناراحتیهایــش ،ضعفهایــش ،کمبودهایش .بنده
این را تأکیــد میکنم کــه آقایــان در یک جــا نمانید،
حتمًا حرکت کنیــد .حرکت کنید در سراســر اســتان
راه برویــد ،دردهــای مــردم را بشــنوید ،بــا مــردم
تماس بگیرید ،از برخورد با مردم نهراســید ،ممکن
است مردم تندی هم داشته باشــند ،اما این تندی
را تحمــل کنیــد .بگذاریــد مــردم حرفشــان را بزنند،
بگذاریــد شــما را ببینند ،بگذاریــد وجود شــما را در
میان خودشــان حس کنند .من تصورم این اســت
که اگــر چنانچه در یک اســتان ،اســتاندار در ســال،
ً
مثــا ده مرتبه به ده نقطهی این اســتان بــرود و در
آن نقطه ،شــهری ،روســتائی ،بخشــی ،هرچی را که
میتوانــد و وقتــش اجــازه میدهد ،آنجا برســد و
رســیدگی بکند ،اگر چنانچه یک چنیــن چیزی انجام
بگیــرد ،بنده خیــال میکنم ایــن در ادارهی اســتان
تأثیر بسزایی خواهد داشــت؛ مخصوصًا استانهای
بــزرگ و پرجمعیــت ،و بــرای ایــن کار البتــه بایســتی
امکانات در اختیارتان باشد1361/02/17 .

شهید هفته

پیام شهیدان تسلیم نشدن در برابر وسوسه غنائم دنیوی است
این شماره تقدیم میشود به روح مطهرشهید مدافع حرم محمد حسین مرادی

پیام شهیدان این است که تسلیم وسوسه غنیمت نشـــــوید .پیام آنها به من و شما و همه کسانی که به این خونهای به ناحق ریخته
ّ
ّ
مطهر احترام میگذارند ،همین است .شما نگاه نکن که یک نفر تخلف میکند و سراغ جمع کردن غنیمت رفته است .خودت را نگهدار
و حفظ کن .دستور اسالم و پیام خون شهید ،این است۱۳۷۶/۰۲/۱۷ .
شهادت ۲۸ :آبان ۱۳۹۲
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نگاهی به دغدغه رهبر انقالب پیرامون رعایت عدالت در فضای مجازی

تبیینعالمانه،رفتار عادالنه

فضای مجـــازی امروز بخـــش جـــدی و جداییناپذیر
زندگی همه ما شـــده اســـت و بســـیاری از عرصههای
روزمره زندگی همچون اقتصاد ،آموزش ،کسبوکار،
ســـرگرمی و  ...را دربرگرفته اســـت .ازایـــنرو ،تقویت
و ارتقـــاء ســـطح بهرهمنـــدی از آن بســـیار ضـــروری
اســـت ،چراکه «امروز فضای مجـــازی حاکم بر زندگی
انسانهاست در هم ه دنیا و عدهای همه کارهایشان
را از طریـــق فضای مجازی پیش میبرند؛ قوت در این
[زمینه] حیاتی است1399/1/3 ».
فضـــای مجـــازی مثـــل هریـــک از فضاهـــای حقیقـــی
انتخابشـــده همچون بازار ،دانشـــگاه ،ورزشـــگاه و
 ...بـــا ظرفیتها ،کاســـتیها ،قوتها و آســـیبهایی
روبهروســـت که بایـــد بتوانیم ســـبک زندگـــی در این
فضـــای جدید را که هر روز ابعـــاد تازهتری هم به خود
میگیـــرد ،کشـــف کنیم تـــا بتواند مـــا را از خطرات آن
حفظکرده و حداکثر استفاده را برای ما داشته باشد.
رعایـــت اخـــاق ،حفـــظ ادب ،کنـــش عادالنـــه و رفتار
منطقـــی در فضای مجازی امر مهمی اســـت که امروز
ضرورت آن بیش از همیشه آشکار شده است؛ نکتهای
کـــه رهبر انقالب هم در دیـــدار با میهمانان کنفرانس
وحـــدت اســـامى و جمعی از مســـئوالن نظام به آن
اشـــاره کردنـــد و فرمودند « :امـــروز در فضای مجازی
انســـان گاهی اوقـــات بیعدالتی مشـــاهده میکند؛
خالف میگوینـــد ،تهمت میزننـــد ،دروغ میگویند،
قـــول بهغیر علم میگویند؛ اینها بیعدالتی اســـت،
اینها نباید انجام بگیرد .آن کسی که با فضای مجازی
ســـروکار دارد ،باید خودش مراقبت کند و آن کســـی
کـــه فضای مجازی را در اختیار دارد ،بایســـتی مراقبت
مضاعـــف بکند که این کارها انجام نگیرد .یاد بگیریم،
عـــادت کنیم که عادالنه با مردم رفتار بکنیم؛ عادالنه.
حرف هم که میزنیم ،شما ممکن است با یک نفری بد
باشید ،او را قبول هم نداشته باشید؛ عیبی ندارد ،نظر
شماست ،ممکن است نظر درستی هم باشدّ ،اما این
را بـــا تهمت ،با دروغ ،با اهانت ،با این چیزها نبایســـتی
شدن اینها خیلی بد است .این هم
آلوده کرد؛ آلوده
ِ
ه عدالت1400/8/2 ».
مسئل 
عدالت ملکهای «حالـــت باثباتی»
اخالقـــی،
منظـــر
از
ِ
است که فرد متخلق به آن از معصیت پرهیز میکند؛
عدالتی که از شرایط واجب برای امام جماعت ،قاضی
و شـــاهد در فقـــه بیان شـــده اســـت .پـــس ،عدالت
بهمعنـــای خودمراقبتی مداوم فرد در فضای مجازی
است که او را از گناهان صغیره و کبیره دور میکند.

فضای مجازی با پیوست فرهنگی و اخالقی

در جوامع اســـامی ،رفتار انسانها با یکدیگر آنقدر
اهمیت داشته است که علمای اخالق در طول قرون
متمـــادی در قالب کتـــب اخالقی ،آداب معاشـــرت را
تعلیـــم دادهاند و در قالبهای نثر ،شـــعر ،موعظه و
داســـتان ،اشـــکال مختلف روابط انسانها با یکدیگر
را مطـــرح کردهانـــد و شـــیوه اخالقی را در مناســـبات
اجتماعی و فردی آمـــوزش دادهاند؛ موضوع مهمی

کـــه امروز بـــا توجه بـــه گســـتره ارتباطات انســـانها
بـــا یکدیگـــر در فضای مجـــازی اهمیت بیشـــتری پیدا
میکنـــد .ازاینرو ،علمای روشـــنبین تالش میکنند
تـــا خط حیات طیبه را در تمامی ابعاد و زوایای زندگی
انسان گســـترش دهند .از منظر رهبر انقالب ،فضای
مجازی تیغ َ
دودمی است که میتواند موجب نعمت
یا نقمت شود .این نگاهی است که در عین بهرهگیری
از فناوری روزّ ،اما بهضرورت پیوست فرهنگی و اخالقی
استفاده از آن هم توجه دارد؛ بینشی که رفتار درست
در فضای مجازی را با ســـنجههای اخالقی و رفتارهای
عادالنه میسنجد.
از منظـــر رهبر انقـــاب« ،فضای مجـــازی ،یک بخش
حقیقی از زندگی مردم شـــده اســـت» که این فضا از
طرفی نیازمنـــد مدیریت مســـئوالن و از طرف دیگر،
رعایـــت تقـــوا و رفتار عادالنه از ســـوی افراد اســـت.
ایشـــان دغدغهمندانـــه بـــه ایـــن خطـــر اخالقی در
جامعـــه ورودکرده و راهـــکار آن را هم بیان کردهاند:
«اآلن در فضـــای مجازی معمولشـــده ،کار عادی و
رایجی اســـت که بـــه همدیگر بدگویـــی کنند ،این به
آن ،آن به این تهمت بزنند ،یک ضعف کوچک را بزرگ
کننـــد ،آبروی مؤمـــن را ببرند که معلوم هم نباشـــد
چه کســـی اســـت؛ خب خیلی چیز بدی است .در بین
جوانهای ما یکچنین چیزهایی وجود دارد که باید
جلویش گرفته بشـــود؛ این با تربیت معنوی ممکن
است1397/3/20 ».

اخالق ،استثناءناپذیر است

اینترنت و شبکههای اجتماعی مانند سایر پدیدهها،
دارای پیامدهای مثبت و منفی است که با برنامهریزی
و باالبردن ســـطح آگاهی عمومی ،میتـــوان از آثار و
دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی
را به حداقل رساند.
دسترسی آسان و سرعت و کثرت انتشار از ویژگیهایی
اســـت که میتواند زمینهساز استفاده جوانان مؤمن
انقالبی و حزباللهی از این فضا در حوزه تبیین و ترویج
ارزشهـــای اســـامی و انقالبی باشـــد؛ وظیفه مهمی
که رهبـــر انقالب بارها بـــر آن تأکید کردند و خواســـتار
شکســـتن محاصـــره تبلیغاتـــی دشـــمن بـــا مدیریت
فضای مجازی شدند .بدون شک ،یکی از ظرفیتهای
بینظیر فضای مجازی ،اســـتفاده از آن در تحقق جهاد
تبیین اســـت کـــه «میتوانید افـــکار درســـت را ،افکار
صحیح را منتشـــر کنید ،پاسخ به اشکاالت را ،پاسخ به
ابهامآفرینیها را در این فضا با اســـتفاد ه از این امکان
منتشر کنید و میتوانید در این زمینه بهمعنای واقعی
کلمه جهاد کنید1400/7/5 ».
ّامـــا در فضایی که برخی بـــا روشها و فنون گوناگون
ی شـــده و از هیچ نیرنگ
جنگ روانی وارد فضای مجاز 
و خدعه رســـانهای ابائی ندارند و بـــا انواع روشهای
غیراخالقـــی همچون شایعهســـازی ،دروغپـــردازی،
تهمـــتزدن به اشـــخاص ،بازی با آبروی افـــراد و  ...به
جذب کاربـــران میپردازنـــد ،آیا بـــرای مقابلهبهمثل

میشود دســـت به کارهای مشابه زد؟ آیا میتوانیم
بـــرای هـــدف تبییـــن ،از روشهـــای غیراخالقـــی و
غیرعادالنه استفاده کنیم؟ آیا ضرورت تبیین و ترویج
ارزشهـــا ،مجـــوزی برای خـــروج از مرزهـــای اخالقی
اســـت؟ رهبر انقالب در پاسخ به این سؤاالت صراحتًا
میفرمایند« :البته بایستی از شیو ه اخالقی در این کار
پیروی کرد .از این کاری که بعضیها در فضای مجازی
یـــا در مطبوعـــات و در مقالهها و اینجـــا و آنجا انجام
میدهنـــد که با دشـــنام ،با تهمت و فریـــب و دروغ با
افکار عمومی مواجه میشوند ،باید بهشدت اجتناب
کرد .بایســـتی حقایق را با منطق قوی ،سخن متین و
عقالنیـــت کامـــل ،همراه بـــا زینت عاطفـــه و عواطف
انسانی و بهکارگیری اخالق منتشر کرد1400/7/5 ».
از این منظر ،جوانان مؤمن انقالبی باید در رفتارهای
خود در فضای مجازی مراقبت شرعی داشته باشند و
نباید بهخاطر دغدغه دفاع از آرمانها ،از جاده انصاف
ج شـــوند و اشـــخاص دیگر را با ادبیات نامناسب،
خار 
تمسخر یاتحقیر کنندیابهبهانهاختالفنظری،مسائل
شـــخصی و خانوادگی یا برخی اتهامات ثابتنشده را
افشـــا کنند؛ چراکه «اگر به نام عدالتخواهی و به نام
انقالبیگـــری ،اخالق را زیر پا بگذاریم ،ضرر کردهایم؛ از
خط امام منحرف شـــدهایم .اگر به نـــام انقالبیگری،
به نـــام عدالتخواهی ،به برادران خودمان ،به مردم
مؤمن ،به کســـانی که از لحاظ فکری با ما مخالفاند،
اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند ،به اسالم
اعتقـــاد دارند ،اهانـــت کردیم ،آنها را مـــورد ایذاء و
آزار قـــرار دادیم ،از خط امام منحرف شـــدهایم« ... .و
ّ
ّ
الیجرمنکم شـــنئان قـــوم علی ال تعدلـــوا»؛ قرآن به
ما دســـتور میدهد و میگوید مخالفت شـــما با یک
قومـــی ،موجب نشـــود کـــه عدالت را فـــرو بگذارید و
فرامـــوش کنید« .اعدلـــوا»؛ ّ
حتی در مـــورد مخالف
ّ
هـــم عدالت به خرج دهید« .هو اقـــرب للتقوی» این
عدالت ،نزدیکتر به تقواست1390/3/14 ».
رهبـــر انقـــاب در کنار توصیـــه به اســـتفاده از فضای
مجـــازی و آسیبشناســـی دقیقی کـــه از خطرات این
فضـــا ارائه دادهاند ،بر اســـتفاده درســـت و صحیح و
اخالقی از آن تأکید کردهاند و از خاســـتگاه نهیازمنکر
نســـبت به گناهـــان رایج ایـــن فضا همچـــون دروغ،
تهمت ،تمســـخر و تخریب هشـــدار دادهانـــد و از باب
امربهمعـــروف توصیههایـــی بـــه افراد فعـــال در این
عرصـــه داشـــتهاند کـــه «از فضای مجازی اســـتفاده
کنیـــد بـــرای امیدآفرینی ،بـــرای توصی ه بـــه صبر ،برای
توصیـــ ه به حق ،برای بصیرتآفرینـــی ،برای توصیه به
خستهنشـــدن ،تنبلینکردن ،بیـــکار نماندن و مانند
اینها1399/12/21 ».
بـــا ایـــن منطـــق ،میتـــوان حضـــور جامعـــه مؤمن
انقالبـــی در فضـــای مجازی را حضـــور عالمانه همراه
با رفتار عادالنه دانســـت که اســـتمرار بـــر این حضور
انعکاسدهنـــده فرهنـــگ غنـــی ایـــران اســـامی و
تقویتکننده هویت ،شـــخصیت ،باور ،رفتار و ســـبک
زندگی عموم مردم خواهد بود.
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گزارش هفتـه
ادامه از صفحه 1
دیگری بـــرای اعمال و اقدامات خود قائلاند و
بشـــر و زندگی و عمر و حیاتـــش را با معیارهای
دیگری میســـنجند .انقالب اسالمی بهعنوان
نقطـــه عطـــف در افـــق توحیـــدی بشـــر هم از
این قاعده مســـتثنی نبوده و نیســـت .نهضت
اســـامی امامخمینـــی  بهجـــز ریشـــههای
معرفتـــی و توحیدی خویـــش از این ناحیه هم
بـــا ســـایر جنبشهای بشـــری و مـــادی تاریخی
متفاوت میشود.
نهضت اســـامی امام  نهتنهـــا مبتنی بر یک
هندســـه موحدانه از تاریخ و انسان بود ،بلکه
ســـربازان و ســـپاهیانش هـــم کســـانی بودند
کـــه هســـتی و بشـــر را در افـــق دیگـــری تحلیل
میکردنـــد .انســـانهایی کـــه در زمـــان غروب
حقیقـــت و دورانی که همـــه از پایان نقش دین
در تاریـــخ ســـخن میگفتند ،با تمـــام توان پای
نـــدای حقیقتخواهی امام  که همراســـتا با
فطرت انســـانی آنها بود ،جمع شـــدند و تمام
توش و توانشان را پای آن گذاشتند .اینجاست
که یـــک تفـــاوت مهم بیـــن انقالب اســـامی و
ســـایر جنبشهای سیاســـی و تودهای اهمیت
خود را نشـــان میدهد؛ انقالب اســـامی صرفًا
احساســـات به غلیان آمده جمع انسانی نبود.
پیشران اصلی یک فرهنگ ،مکتب و حتی تمدن
همین انســـانهایی اســـت که نـــگاه و موضع
متفاوتی به ســـایر ابنای بشـــر دارنـــد .این نکته
مهم از چشـــم حضـــرت آیـــتاهلل خامنهای هم
هیـــچگاه پنهاننمانده و هـــر از چندی اهمیت
این موضوع را یادآور میشـــوند« :فتحالفتوح
انقالب اســـامى اینهاســـت .پیشرفت واقعى
این است که جوانهاى ما ،نخبگان ما نسبت به
آینده احساس مسئولیت کنند؛ براى خودشان
دیـــدگاه تعریف کننـــد؛ براى کشـــور آیندهاى را
تصویر کنند و مجســـم کنند و احســـاس کنند و
این احســـاس را اظهار کنند کـــه آمادهاند براى
رســـیدن به این آینده ،تالش کننـــد .این چیزى
اســـت که امروز وجود دارد؛ ایـــن را باید تقویت
کرد ،این را باید پیش برد1391/7/12 ».

گفته آید در حدیث دیگران

در چنیـــن نگاهـــی ،انقـــاب اســـامی و اردوگاه
خمینـــی کبیر  نه برخاســـته از هیجان زودگذر
سیاســـی ،بلکـــه خروجـــی و تشـــکل نظاممند
هویت فکری و فرهنگی بود که به تعبیر بسیاری
از متفکـــران ،راه و مســـیر دیگری برای زیســـت و
زندگی خـــود انتخاب کرده بـــود .ابایی هم از آن
نداشـــت که این راه و مسیر ،متفاوت از همه آن
الگوها و فرمهای ناچیزی باشد که بشر با اتکای
به فهم ناقص خود برای دیگران دوخته اســـت.
این واقعیت ،حتی از چشم متفکران مادیگرای
غرب که بعضًا واقعیات انقالب را از نزدیک لمس
کردند هم پنهان نمانده اســـت .میشـــل فوکو،
یکی از فیلســـوفانی اســـت که در ســـال ،1357
پیش از پیروزی انقالب اسالمی با سفر به ایران و
نشستوبرخاست با گروههای مختلف مردمی،
به این موضوع اعتراف کرده است.
طغیان انسانی میبیند که در
او انقالب ایران را
ِ
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تمنای سیاســـت دینی اســـت و زیر قواعد نظم
ِ
جهانی زده و گزارههای مشـــهود متفکران غرب
درباره دین و افیون تودهها بودن را به تمسخر
گرفته اســـت .او در یکی از مقاالت خود اعتراف
میکند که پس از بازگشـــت از ایران ،وقتی همه
از او میپرســـیدند کـــه قیام مردم ایـــران واقعًا
انقالب اســـت یا نه ،فوکـــو در دل آرزو میکرده
که بـــه آنها بفهمانـــد حرکت ایرانیـــان قیامی
اســـت برای زمین گذاشـــتن باری که به زور روی
دوش آنها گذاشـــته شـــده اســـت .بـــه تعبیر
خـــودش ،همه مـــردم ایران ،کارگـــران صنعت
نفـــت  ،روحانیـــون و همه و همه دنبـــال زمین
گذاشـــتن این بار بودند که بـــه ضرب و زور روی
دوش آنها گذاشته شده بود؛ بار نظم جهانی!
به تعبیر فوکـــو ،ایرانیان در پی مقصود دیگری
بودند.

هدف ،اهتزاز پرچم توحید در انتهای افق

نیروی انسانی کارآمد در نهضت امام خمینی
و انقالب اســـامی با چنیـــن متر و معیاری قابل
توصیف و سنجش است .انقالب در طول تاریخ
خود هر جا توانســـته بر مشکالت و موانع غلبه
کنـــد و از گردنههای دشـــوار بگـــذرد ،متکی به
چنین انسانهایی بوده است .جنگ تحمیلی و
دفاع مقدس گواه روشـــن این مدعاست .پس
از جنگ هم هر کجا آرمانهای انقالب اســـامی
با موفقیت به نتیجه رســـیده ،ناشـــی از اتکا به
چنین انســـانهایی بوده اســـت؛ انســـانهایی
که تفاوت محســـوس و ملموســـی با وضعیت
عادی دارند ،افق دیگری برای خود ترسیمکرده
و جهـــد و تـــاش و جهاد خود را متناســـب با آن
افق متعالی افزایش دادهاند.
در احواالت حاج احمد متوســـلیان آمده است
که در پاســـخ به یکی از نیروهایش ،محل غروب
خورشـــید را نشـــانداده و گفته «ما زمانی حق
اســـتراحت داریم که پرچـــم توحید و الالهاالاهلل
را در انتهـــای افـــق بـــه زمین کوبیده باشـــیم!»
انقالب اســـامی با چنین روحیـــهای جلورفته و
بر مشکالت غلبه کرده است .چهرههایی مانند
ی مقدم ،دانشمند شهید
شهید حســـن طهران 
مجید شهریاری ،حاج قاســـم سلیمانی ،شهید
فخـــریزاده و همـــه رزمنـــدگان و مجاهدان و
شـــهدایی که از ابتدای انقالب تاکنون شانه زیر
بـــار این امانت الهـــی دادهاند ،همگی مصادیق
روشن این ادعایند.
شـــهید طهرانـــی مقـــدم در بیـــان زیبایـــی،
خصوصیـــت این انســـانها را چنیـــن توصیف
کـــرده اســـت« :فقـــط انســـانهای ضعیـــف
بهانـــدازه امکاناتشـــان کار میکننـــد!» همـــه
آنهایی که شـــانه زیر بـــار امانت الهی دادهاند،
خروجـــی کارهایشـــان بیش از امکاناتی اســـت
که در اختیارشـــان قرار دادهاند .اینها پیشران
مکتبخمینی  کبیرنـــد .اینها آمدهاند برای
تحول در تاریخ و به تعبیر شـــهید سیدمرتضی
آوینـــی «اگـــر انســـانهایی که مأمور بـــه ایجاد
تحول در تاریخ هستند خود از معیارهای عصر
خویش تبعیت کنند ،دیگر هیچ تحولی در تاریخ
اتفاق نخواهد افتاد».

درس قرآن ،عدالت و احسان
نسبت به همه انسانهاست
شــر و ّ
تهدیــد همــهی جهــان ،آن نیروهــای ّ
شــرآفرینی هســتند
ِ
كــه جــز شــرارت از خودشــان نشــان ندادهانــد؛ از جملــه همیــن
رژیــم جعلــی اســرائیل و بعضــی از پشــتیبانان او .نظــام اســامی
درســی كــه از قــرآن و پیامبــر اســام و امیرالمؤمنیــن گرفتــه
َّ َ
اهلل َی ُأمـ ُـر ب َ
العـ َ
()۱
اال ٰ
حسـ ِـن؛
اســت ،درس دیگــری اســتِ :ان
ـدل و ِ
ِ
ِ
عدالــت ،احســان ،نیكــی كــردن .امیرالمؤمنیــن فرمــود بــه همه
َ َ
ٌ َ َ
ّ َ ٌ َ َ
دینــك او شــبیه لــك فــی
«امــا اخ لــك فــی ِ
نیكــی كنیــد ،چــون ِ
َ
خ ِلقــك» ،یــا بــرادر اســامی تــو اســت ،یــا بــه هــر حــال انســان
اســت؛ منطــق اســام ایــن اســت .مــا میخواهیــم بــه همــهی
انســانها خدمــت كنیــمّ ،
محبــت كنیــم؛ مــا میخواهیــم بــا همـهی
ّ
ّ
انســانها ،بــا همــهی ملتهــا ،روابــط دوســتانه و محبتآمیــز
ّ
داشــته باشــیم؛ مــا ّ
حتــی بــا ملــت آمریــكا هــم هیــچ دشــمنی
ّ
نداریــم؛ آنهــا هــم مثــل ّ
بقیـهی ملتهاینــد .آنچــه نقطـهی مقابــل
نظــام اســامی اســت ،اســتكبار اســت92/8/29 .
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درس اخالق

آمرزشطلبی،برگشتبهسویخداونداست
خدای متعال مکرر در قرآن مـــا را امر میکند به آمرزشطلبی
و توبهی به ســـوی خدا .توبه ،یعنی برگشـــت .این برگشت،
هم در مرحلهی ایمان و هم در مرحلهی عمل و رفتار است.
ما کوتاهیهایی داشـــتیم و داریم؛ باید خـــود را اصالح کنیم؛
اول اهمیت اســـت .سورهی مبارکهی هود
و این در درجهی ِ
الرحمن ّ
اینطور شروع میشود« :بسماهَّلل ّ
الرحیم .الر .کتاب
ّ
ّ
احکمت ایاته ّ
ثم ّ
فصلت من لدن حکیم خبیـــر .ال تعبدوا ال
ّ
ّ
ّ
اهَّلل اننی لکم منه نذیر و بشـــیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا
الیه» .یعنی رســـالت قرآنی در درجهی اول مسألهی توحید
اســـت؛ بالفاصله بازگشـــت به خـــدا و آمرزشطلبـــی از خدا
مطرح میشـــود .روایتی را هم در اینجا ذکـــر کنم« :ادفعوا
در بال را به وســـیلهی اســـتغفار
ابواب البالیا باألســـتغفار»؛ ِ
ببندید۱۳۸۴/۰۸/۰۸ .

خطبه های انقالب

امر به معروف از کارآمدترین شیوههای
تعامل اجتماعی است
اگر معنای امر به معـــروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم
روشن شود ،معلوم خواهد شد یکی از نوترین ،شیرینترین،
کارآمدترین و کارســـازترین شـــیوههای تعامـــل اجتماعی امر
به معروف و نهی از منکر اســـت و بعضی افراد دیگر نمیگویند
«آقا! این فضولی کردن اســـت»! نه؛ این همکاری کردن است؛
شـــیوع خیر است؛ این
نظارت عمومی است؛ این کمک به
این
ِ
ِ
کمک به محدود کردن بدی و ّ
شـــر است؛ کمک به این است که
ِ
ّ
در جامعه اســـامی ،گناه ،همیشـــه گناه تلقی شـــود .بدترین
خطرها این اســـت که یک روز در جامعه ،گناه بـــه عنوان ثواب
معرفی شـــود؛ کار خـــوب به عنـــوان کار بـــد معرفی شـــود و
فرهنگها عوض شود۱۳۷۹/۰۹/۲۵ .

3

کالم امام

مناسبت

جمهوریاسالمیایران
میخواهدباهمه
کشورهایاسالمی
برادر باشد

ما و کشـــور ما هیچ وقت بنا نداشـــتیم و نداریم
که به یک کشـــوری هجوم کنیم ،لکـــن بعد از آن
که به ما هجوم کردند ،دفاع یک امری اســـت که
ً
هم شرعًا واجب است بر همه و هم عقال .و من و
تمام اشخاصی که مسئول هستند تاکنون کرارًا
ما به این دولتهای منطقه تذکر دادهایم که ما
با شما نمیخواهیم بجنگیم .ما آن طور نیستیم
که وقتی زور پیدا کردیم ،با قلـــدری بخواهیم در
یک کشور دیگری دخالت کنیم .ما در عین حالی
کـــه قدرتمندترین دولتهای منطقه هســـتیم
و به برکت اســـام ،یک قدرتی این کشور ما و این
ملت ما دارد که قدرتهای بزرگ هم نمیتوانند
تعرض به او بکنند ،در عین حال ،ما میخواهیم
که با همۀ این کشـــورهای اســـامی و خصوصًا
اینهایی که در منطقه هستند ،میخواهیم برادر
باشـــیم .میخواهیم همۀ آنها با هم دســـت به
هم بدهیم۱۳۶۱/۰۵/۰۳ .

وجود حضرت معصومه؟اهس؟ قم را به پایگاه معارف اهلبیت؟مهع؟تبدیل کرد

مذهبىتاریخی،یکنقشما
عریق
تیافتناینشهر
بدونتردیدنقشحضرتمعصومهدر قمشدنقموعظم 
ِ
ِ
جوانتربیتشدهیداماناهلبیتپیغمبر،باحرکتخوددر جمع
الکالمفیهاست.اینبانویبزرگوار،ایندختر
ِ
یاران و اصحاب و دوســـتان ائمه  و عبور از شهرهای مختلف و پاشـــیدن بذر معرفت و والیت در طول مسیر
در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم ،موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه
تاریکحکومتجبارانبدرخشدوپایگاهیبشودکهانوار علم
اصلیمعارفاهلبیتدر آندورهیظلمانیو ِ
وانوار معارفاهلبیترابهسراسر دنیایاسالماز شرقوغربمنتقلکند۱۳۸۹/۰۷/۲۹ .
دهم ربیع الثانی ،سالگرد رحلت حضرت معصومه تسلیت باد

عکس نوشت

تصویری از آیتاهلل خامنهای در حال بازدید از یک کتابخانه در جریان یکی از سفرهای استانی دوره ریاست جمهوری

با افتخار ایرانی

ّ
تقویت تولید ملی موفقترین راه
خنثی سازی تحریمها است

ّ
به نظر ما بهتریـــن و موفقترین کار برای خنثی
کـــردن تحریمهـــا همیـــن تـــاش واقعـــی -نه
تالش شـــعاری؛ تـــاش واقعی -بـــرای تقویت
ّ
ّ
تولید ملی است .اگر ما توانســـتیم تولید ملی
را درســـت تقویت کنیم ،به معنای واقعی کلمه
تقویت کردیم و دنبال کردیم ،با برنامهریزی ،با
پیگیری این را دنبال کردیم ،مطمئن باشید که
تحریمها ّاول خنثی میشـــوند ،بعد هم برطرف
میشـــوند؛ یعنی طـــرف مقابل وقتـــی دید که
کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تالش
درونی او بیشـــتر شـــد ،خودش ناگزیر میشود
که تحریم را بردارد۱۴۰۰/۰۲/۱۲ .

احکام

حکمزمینمسجدی کهتخریبشده
سؤال :مسجدی در طرح عمرانی شهرداری در
خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار
تخریب شـــده ،آیـــا آن قســـمت از مســـجد که
تخریب شده همچنان حکم مسجد را دارد؟

جواب :اگر احتمالبرگشت آنبهحالتاولیهوجود
نداشتهباشد،احکامشرعیمسجدراندارد.

باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم
مســـئلهی مطالعه و کتابخوانی مهم اســـت .در جامعهی ما بیاعتنائی به کتاب وجود دارد .گاهی آدم
میبیند در تلویزیون از این و آن ســـؤال میکنند :آقا شما چند ساعت در شـــبانهروز مطالعه میکنید ،یا
چقدر وقت کتابخوانی دارید؟ یکی میگوید پنج دقیقه ،یکی میگوید نیم ساعت! انسان تعجب میکند.
ما باید جوانان را به کتابخوانی عـــادت دهیم ،کودکان را به کتابخوانی عـــادت دهیم؛ که این تا آخر عمر
همراهشان خواهد بود۱۳۹۱/۰۷/۲۰ .
دولت جوان حزباللهی

خانواده ایرانی

زنان دانشمند مسلمان
در جهان اثرگذارند

پیگیریجدیمسئوالنبرای
تحققوعدههاالزماست

پدیدهی خواهـــران طلبـــه ؛ خیلـــی پدیـــدهی عظیم و
مبارکی است .هزاران عالم ،پژوهشگر ،فقیه و فیلسوف
در حوزههای علمیهی خواهران تربیت شـــوند؛ این چه
حرکت عظیمی خواهد بود .ببینید نـــگاه دنیای مادی
نســـبت به پدیدهی زن و جنس زن چه نگاه بدی است،
چه نگاه تحقیرآمیزی است ،چه نگاه منحرفانهای است.
حضور دانشمندان اسالمی زن در عرصههای مختلف -
مثل حضور دانشمندان فرزانه و فهمیدهی دانشگاهی
زن که متدین و متشرع هستند  -اثرات بسیار عظیمی
را در دنیا میگـــذارد؛ برای انقالب آبروســـت .بانوان باید
خوب درس بخوانند .البته هدف نهائی درسخواندن
بانوان ،تنها مجتهد شـــدن یا فیلســـوف شدن نیست
 ممکن اســـت عدهای عالقهاش را داشـــته باشـــند،استعدادش را داشته باشـــند ،وقتش را داشته باشند،
عدهای هم نه  -آشنائی با معارف اسالمی و قرآنی است
که میتواند برای خود آنها و برای دیگران مورد استفاده
قرار بگیرد۱۳۸۹/۰۷/۲۹ .

این بزرگترین ســـرمایه است برای دولت که
بتواند اعتماد مـــردم را جلب کند؛ راهکارش
هم این اســـت که حـــرف و عمل مســـئولین
یکی باشـــد؛ وعدهای اگـــر به مـــردم دادید،
طبق آن وعده اگر عمل کردید ،مردم به شما
اعتماد پیدا میکنند .وعدهها را جلوی چشم
داشته باشـــید .برای وعده روزشمار ّ
معین
کنید؛ تخمیـــن بزنید یک کاری کـــه میگویید
این کار را خواهم کرد چه ّ
مدتی طول خواهد
کشـــید و روزشـــمار ّ
معین کنیـــد و دانهدانه
تعقیب کنید .بنده بارهـــا در مجموعههای
دولتی این را گفتهام که ما قاعده و قانون و
مانند این چیزها کم نداریم؛ ما قانون و بنا و
قاعده و هر چه طرح و برنامهها و این حرفها
بخواهید زیاد [داریم]؛ آنچه کمبود ما است
عبارت است از همین که یک پیگیری ّ
جدیای
انجام بگیرد1400/6/6 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی | سالششم،شماره | 314هفتهچهارم آبان  | 1400چاپوتوزیعبههمتنیروهایمؤمنوانقالبی

نـشـــریه جـامـــعـه صاحب امتیاز :مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی ارتباطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرتآیتاهللالعظمی خامنـــهای خطحزباهلل

پیامک:
رایانامه:

۱۰۰۰۱۰۲۸
Khat@khamenei.ir

ایتا:
بله:

گپ:
اینستاگرام:

eitaa.com/khattehezbollah

Gap.im/KhatteHezbollah

ble.im/khattehezbollah

@Khat_Khamenei

