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ُ
امید صادق

مؤمنین انقالب از تشدید دشمنیها
چه پیامی دریافت میکنند؟

گزیده بیانات | 2

مسئلهروز | 3

آغاز دوران زندگی بشر

رهبر انقالب بر اساسمبانیمستحکمآیاتوروایات ظهور
حضرت بقیةا ...را پایان تاریخ و زندگی بشر نمیدانند بلکه
در دیدگاه ایشان ظهور ،آغازی است بر دوران حیات طیبه و
زندگیحقیقیبشریت.اینآشناییباویژگیهاومؤلفههای

شهید هفته

2

حکومت مهدوی اســت که میتواند معرفتهای نســبت
به امــام و اهداف بــزرگ اســامی را ارتقا دهد .بهمناســبت
آغاز امامتحضرتحجــت()خطحــزبا...برخیاز این
ویژگیهادردیدگاهرهبرانقالبرامرورکردهاست.

نهی از منکر واقعًا معجزه میکند |

صلحالحسن(،)قیامالحسن()
کالم امام | 4

آنهاییکهمیگویندسازش
خودرابهکریوکوریزدهاند؟
دولتجوانانقالبی | 4

جوانان،بارهایسنگینرابهدوشبگیرند

این شماره تقدیم میشود به روح بلند شهید محمد محمدی*

یکی از عواملی که در جامعه از بدیها جلوگیری میکند ،نهی از منکر و منکر ساختن منکر است .نگذاریم «منکر» «معروف» و «معروف» «منکر» شود.
نهیاز منکر کردن،مثلایناســتکهبگویید آقاچرااینکار رامیکنی؟اینچهحرکتبدیاستکهانجاممیدهی؟یکنفر بگوید،دونفر بگویند،دهنفر
بگویند؛باالخرهطرفمجبورمیشودترککند؛یعنیاگربارهاگفتهشد،روحًامغلوبمیگردد.منهمینامربهمعروفونهیازمنکرزبانیرا-ولوبهشکل
خیلیراحتوآراموبدونهیچخشونتودعوایی-واقعًایکیاز معجزاتاسالممیدانم.مثًالیکنفر کار خالفیمیکند،میگویندآقاشمااینکار رانباید
میکردی .این مطلب را بگو و برو .میگوید او برمیگردد دو تا فحش به من میدهد .خیلی خوب؛ حاال دو تا فحش هم به شما بدهد؛ برای خاطر امر خدا
ّ
تحملکنید.اگر نفر دومهمبگویدآقاشمابایداینکار رانمیکردی؛بدانیداگر دعواهمبکند،دعوایشکمتر از آنیاستکهبانفر ّاولکردهاست.نفر سومونفر دهمونفر بیستمهمهمینطور.
بنابراین،اگرنهیازمنکربابشدوتانفربیستمرسید،شماخیالمیکنیدآنآدمدیگر آنکارراتکرارخواهدکرد؟نهیازمنکرواقعًامعجزهمیکند77/12/4 .
*شهیدمحمدمحمدی،ازبسیجیانپایگاهمقاومتانصاراالمامتهران،درروزیکشنبه27مهر،هنگامانجامفریضهیامربهمعروفونهیازمنکروبراثرحملهیاشراردرشرقتهرانبهشهادترسید.

تاریخ شهادت 27:مهرماه1399

شهادت در جریان نهیازمنکر بهدست اراذل و اوباش

مزار:بهشتزهرایتهران
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نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

گزیده بیانات

سخن هفته

ُ
مید صادق
ا ِ

سخن
«نخستینوریشهایترینجهاد»کهجامعهمومن
هفتـه
وانقالبیمکلفبهانجامآناست،چیست؟ایجادو
ّ
ّ
واقعیتهای
پــرورش «امیــد صــادق و متکــی بــه
عینــی»در جامعــه.رهبر انقــابدر «بیانیــهیگام
دوم»بهاینسوالکلیدیاینگونهپاسخمیدهندوآنرا«کلید
اساسیهمهیقفلها»میدانند.امابرایعملبهاینتکلیف
ِ
انقالبی چه نقاط روشــنی در صحنهی واقعیــات جامعه وجود
داردکه«امیدصادق»ایجادکند؟

افزایشدشمنینشانگررشدنفوذوقدرتانقالب
برای پاسخ به این سوال به 43سال قبل باز میگردیم .آیتاهلل
سید علی حســینی خامنهای در مقالهای که در ســال 56با نام
«روح توحیــد ،نفی عبودیــت غیر خدا » منتشــر کردهانــد ،برای
ارزیابی رشــد و موفقیت نهضتها یک شاخص مهم را از تحلیل
نهضتپیامبراعظماستخراجمیکنند:
«...از راه مطالعــه در چهــرهى دشــمنان ايــن نهضــت و
وابســتگىهاى طبقاتــى آنــان میتــوان جهتگيــرى طبقاتى و
اجتماعى آن نهضت را دانســت و از مطالعه در شــدت و جديت
دشمنىهايشانمیتوانعمقوتاثيرآنرااندازهگيرىكردوبدين
سبباســتكهبراىدرســتشــناختندعوتهاىالهىيكىاز
راههاى قابل اطمينان ،مطالعه در جبههی طرفداران و جبههی
دشمنانايننهضتهاست»...
ایشاندرآنمقالهتوضیحمیدهندکهنهضتپیامبراکرمازابتدا
با مواجههی «طبقهى مســلط و قدرتمند» روبرو شد .آنها ابتدا
نســبت به نهضت بیتوجهی نشــان دادند و سپس به تناسب
تقویت نهضت ،با مخالفت و بعد تطمیع و تهدیــد و در نهایت با
بکارگیریتمــامتوانخودبــا آنبهمقابلهبرخاســتند.افزایش
دشمنی دشمن و بکارگیری تمام توانش نشاندهندهی رشد
قدرتوضریبنفوذوگسترشکمیوکیفینهضتبودوتقابل
باقدرتهایطاغوتینیزنشاندهندهیحفظجهتگیریآن.
حال با همین نگاه به انقالب چهل ســاله اســامی مــردم ایران
نگاه میکنیم .انقالبــی که همچنــان در تقابل بــا طاغوتهای
عالمحرکتمیکند؛کهاینیعنیجهتگیریحرکت،در مجموع
حفظ شده و از سوی دیگر دشمن تمام توان خود را برای تقابل
باانقالببهکار گرفتهکهاینهمبهاینمعنیاستکهگسترش
ورشدکمیوکیفیاینحرکت،حداقلبهمیزانافزایشکمیو
کیفیدشمنیدشمنانش،افزایشپیداکردهاست.
مردم،هدفدشمنیدشمنان
جالبتر آنکه در طول این دهها ســال ،بخش عمده فشــارهای
دشــمن چه فشــار نظامی ،چه فرهنگی و چه اقتصــادی همه
متوجه بدنهی مردم است .این رویهی ظالمانه نشان میدهد
کهدشمنارادهیعمومیمردمرانشانهگرفتاست.
رهبر انقالبحتیپیشاز پیروزیانقالبمعتقدبودند«انقالب»
اساسًا یکتحولروحیدر جانامتاست؛چه آنکهایشانچند
سال قبل از پیروزی انقالب و استقرار حکومت اسالمی در کتاب
«طرحکلیاندیشهیاسالمیدرقرآن»،هویتانقالبراازجنس
«بعثــت»میدانند«.همانتحولیکــهدر روحنبیایجادشــد،
واقعیت اجتماع
باید به یک شــکلی با یک وضع خاصی ،در متن
ِ
انجامبگیردواینهمانمطلبیاستکهمااسمآنراگذاشتیم
رســتاخیز اجتماعی نبوت ...منظــور از کلمه انقــاب ،یعنی یک
دگرگونــیعمیقبنیــادیدر یکاجتمــاع.در کلمه
تحــولویک
ِ
انقالب ،به طور حتم و لزوم ،زدو خورد نیســت( ».طرحکلیاندیشــه
اسالمیدرقران.صفحه)352-349

حاالاگر در عرصهواقعیتوعملثابتشودکهملتیاینبعثترا
در جان خود ایجاد کرده و آن را حفظ نموده است ،معنایش آن
استکهاوصاحبیکداراییبهشدتامیدآفرینشدهاست.از
اینجهتاهمیتچهلسالگیانقالباسالمیمیتواندبیانگر
نمادتثبیتباشد.
ّ
ّ
ملتیبهانقالب ّ
همت
«از میانهمهیملتهایزیر ستم،کمتر
ّ
میگمارد؛ودرمیانملتهاییکهبهپاخاستهوانقالبکردهاند،
کمتردیدهشدهکهتوانستهباشندکاررابهنهایترساندهوبهجز
تغییرحکومتها،آرمانهایانقالبیراحفظکردهباشند(».بیانیه
گامدوم)

آرمانهایانقالب،مالکحمایتهاونقدها
از اینمنظر جالبتر میشودوقتیمیبینیمکههممخالفانو
منتقدانکارگزاراننظاموهمموافقانآنها،هر دواستداللشان
را بــه همــان آرمانهــای انقــاب اســامی متصــل میکننــد.
موضوعی که رهبر انقــاب آن را مایهی نشــاط و بیــداری و زنده
بودنمردمارزیابیوآنراحتیمهمتر از نقدهاوگلههاوحفظآن
رامایهیدلگرمیمیدانند.
ّ
«البتهدر مجموعاینبحثهاییکهدوستان-پسرانودختران
دانشجو-اینجاکردند،یکنکتهبرایمنخیلیجالبوبرجسته
استوآناینکهعلیرغمگلهگزاریهاونگرانیهاکه[بیان]کردند،
جلســهی امروز ما نشــان داد که محیط دانشجویی یک محیط
بانشاطوزندهاست97/3/7».
حاالمیتوانیمتوضیحبدهیمکهباایننگاهچهنکتهیریشهای
باعثحفظنظاماسالمیشده.صرفقدرتنظامیراحکومت
پهلوی هــم داشــت و تمــام قــوای نظامی عالــم هم حامــی او
بودند؛ در حالیکه امروز قوای نظامــی و بلکه جبهه همه جانبه
قدرتمندان عالم مقابل نظام اســامی صفآرایــی کردهاند .در
واقعهمانعاملحیاتیکهباعثشــدهنظامپهلویسرنگون
شود،باعثشدههمهقدرتهایعالمتمامفشارهاینظامی
وفرهنگــیواقتصادیشــانرابرایتغییــر انقالببــهکار ببرند:
ارادهوتحــولعمومیمــردم.کهایــنعاملاگــر درونمرزهای
ایرانموجبسرنگونینظامدیکتاتوریشد،فراتر از مرزهای آن
میتواندعاملسرنگونینظاماستکباریعالمشود.
در دههشصتدر اوجمشکالتاقتصادیونظامی،رهبر انقالب
که آن روز رئیس جمهور بودنــد این آیه را بــرای رزمندگان زمزمه
و تبیین میکردند که «فــا تهنــوا و ال تحزنوا و انتــم االعلون ان
کنتممومنین»اگر ایمانتانراحفظکنید،شمابرتر خواهیدبود.
ایشانآنروز میدیدندکهاگر سالهایبعدقدرتنظامیایران
به رخ جهانیان کشــیده میشــود و توان نفوذ منطقهای ایران
از یکســویوتابآوریاودر مقابلفشــارهاوتحریمهااز سوی
دیگر،چشمجهانراخیرهخواهدکرد،همهبهدلیلچنینتحول
روحیعمیقوباثباتیدرجانامتانقالبیایراناست.

انتظار ،به معنای نشستن و دست
روی دست گذاشــتن و چشم به در
1
دوختنهمنیست؛انتظاربهمعنای
آمادهشدناست،بهمعنایاقدامکردناست؛
به معنای این اســت که انســان احســاس کند
عاقبتی وجــود دارد که میشــود به آن دســت
یافــتکهبرایرســیدنبــه آنعاقبتبایســتی
تالشکند.ماکهانتظار فرجداریم،انتظار ظهور
حضرت ّ
بقیــةا(...ارواحنافــداه)راداریم،بایددر
اینراهتالشکنیم؛بایدتالشکنیمدر راهایجاد
جامعهی مهدوی؛ هم خودسازی کنیم ،هم به
قدرتوانمان،بهقدرامکانمان،دگرسازیکنیمو
بتوانیم محیط پیرامونی خود را به هر اندازهای
کــه در وســع و قــدرت مــا اســت ،بــه جامعهی
مهــدوی نزدیــک کنیم کــه جامعهی مهــدوی،
ّ
معنویت
جامعــهی قســط اســت ،جامعــهی
اســت ،جامعــهی معرفــت اســت ،جامعــهی
بــرادری و ّ
اخــوت اســت ،جامعهی علم اســت،
ّ
جامعهیعزتاست99/1/21.

مردمىبهتماممعناست
حکومتمهدیموعود،یکحکومت
ِ

مردمى به تمام معناســت .مردمی یعنی چه؟
حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواحنافداه ،یک حکومت
ِ
یعنی ّ
4
متکی به ایمانها و ارادهها و بازوان مردم است .امام زمان ،تنها دنیا را ُپر از عدل و داد نمیکند؛ امام زمان از
آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاســت که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم اســتقرار میبخشد و یک حکومت
صددرصد مردمی تشــکیل میدهد؛ اما این حکومت مردمی بــا حکومتهای ّ
مدعی مردمی بودن و دمکراســی در دنیای
امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد81/7/30.

مردمساالریامامزمان
یعنیمردمساالریدینی

آنچــه امــروز در دنیــا اســم
3
دمکراسی و مردمساالری را روی
آن گذاشــتهاند ،همــان
دیکتاتوریهــای قدیمــی اســت کــه لبــاس
جدید بر تــن کرده اســت؛ یعنــی دیکتاتوری
گروهها ...امروز در دنیا هرجا شــعار دمکراسی
میدهند،شماببینیدبرایتبلیغاتکاندیداهای
ریاست جمهوری و یا نمایندگان مجلس چه کار
میکننــد! پــول خــرج میکننــد .دمکراســی در
پنجهی اقتدار پول اســیر اســت .مردمســاالری
امام زمان  -یعنی مردمســاالری دینــی  -با این
ّ
روش،بهکلیمتفاوتاست81/7/30.

صلحالحسن ( ،)قیامالحسن

()

چنـد روز گذشـته در فضـای رسـانهای کشـور شـاهد

اظهارنظرهـای گوناگون پیرامون مسـئلهی «صلـح امام
حسـن» و تحلیلهـای متفـاوت از ایـن حادثـهی عظیـم
تاریـخ اسلام بودهایم .بـا توجه بـه تحلیلهـا و اظهـارات
گوناگـون مسـئولین ،خـط حـزبا ...بـه موضـوع «صلـح
امـام حسـن» از منظـر رهبـر انقلاب پرداختـه اسـت.

تشکیل نهضت در دور ه امام حسن()
در بـاب صلـح امـام حسـن( ،)ایـن مسـئله
را بارهـا گفتهایـم و در کتابهـا نوشـتهاند کـه
هـر کـس ّ -
حتـی خـود امیرالمؤمنیـن()
 هـم اگـر به جـای امـام حسـن مجتبـی()بـود و در آن شـرایط قـرار میگرفـت ،ممکـن
نبـود کاری بکنـد ،غیـر از آن کاری کـه امـام
حسـن کرد ...راجع بـه صلح ،از ابعـاد مختلف
صحبـت کردهایم؛ امـا حاال مسـأله این اسـت
کـه بعـد از صلـح امـام حسـنمجتبی(،)
کار بـه شـکلی هوشـمندانه و زیرکانـه تنظیم
شـد کـه اسلام و جریـان اسلامی ،وارد کانال
آلودهیـی کـه بـه نـام خالفـت  -و در معنـا
سـلطنت  -به وجـود آمده بـود ،نشـود .این،
هنـر امـام حسـن مجتبـی( )بـود .امـام
حسـن مجتبـی کاری کـرد کـه جریـان اصیـل
اسلام  -کـه از مکـه شـروع شـده بـود و بـه
حکومـت اسلامی و بـه زمـان امیرالمؤمنین
و زمـان خـود او رسـیده بـود  -در مجـرای
دیگـری ،جریـان پیـدا بکنـد ...اسلام ،دوبـاره
نهضـت شـد69/1/22 .

عدالــت در حکومت مهــدی موعود با
موعظهونصیحتبهدستنمیآید

عدالتی که ما در انتظار آن هستیم
2
عدالتحضرتمهــدی ()کهمربوط به ســطح جهان است  -با
موعظــه و نصیحت به دســت نمیآیــد؛ یعنی
موعودملتهانمیآیدستمگرانعالمرا
مهدی
ِ
نصیحتکندکهظلموزیادهطلبیوسلطهگری
و اســتثمار نکنند .با زبان نصیحــت ،عدالت در
هیچ نقطهی عالم مستقر نمیشود .استقرار
عدالت ،چه در ســطح جهانی  -آن طــور که آن
وارث انبیا انجام خواهــد داد  -و چه در همهی
بخشهایدنیا،احتیاجبهاینداردکهمردمان
عادلوانسانهایصالحوعدالتطلب،قدرت
را در دســت داشــته باشــند و بــا زبان قــدرت با
زورگویان حرف بزنند .با کســانی که سرمســت
قــدرت ظالمانــه هســتند ،نمیشــود بــا زبان
نصیحت حــرف زد؛ بــا آنهــا باید بــا زبــان اقتدار
صحبتکرد81/7/30.

هفتـه اول آبـان 99

مسئله روز

مؤمنینانقالباز تشدیددشمنیهاچهپیامیدریافتمیکنند؟

مابایدخودرابرای
جامعهمهدویآمادهکنیم

3

آغاز دورانزندگیبشر

«ما که انتظــار فرج داریم ،انتظار ظهــور حضرت ّ
بقیــةا )( ...را داریم ،باید در ایــن راه تالش کنیــم» 99/1/21خط حزبا...
سالگرد آغاز امامت مهدی موعود اروحنافداه به گوشهای از ویژگیهای حکومت مهدوی از منظر
بهمناسبت  ۹ربیعاالول،
ِ
رهبر انقالبدر قالبگزیدهبیاناتپرداختهاست.

در دورهولیعصر ()بشر از امکاناتزمیناستفادهمیکندبدونضرر

دوره ّ
ولىعصر ارواحنافداه ،دوره آغاز زندگی بشــر اســت؛ دوره پایان زندگی بشر نیســت .از آنجا حیات حقیقی
5
انسان و ســعادت حقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع خواهد شد و اســتفاده از برکات این کره خاکی و
استعدادها و انرژیهای نهفته در این فضا ،برای انسان  -بدون ضرر ،بدون خسارت ،بدون نابودی و ضایع کردن
 ممکن خواهد شد .درست است که امروز بشر از چیزی اســتفاده میکند ،اما به یک چیز دیگر ضرر میزند ...بشر نیروهایمحرکــه و انرژیهای پنهــان و ّ
ّ
قوهی بخار و ســایر نیروها را کشــف میکنــد ،اما انســانها را به انــواع و اقســام گرفتاریهای
ّ
جســمانی از ناحیه این مشــکالتی که زندگی مادی برای انســانها به وجود میآورد ،آلوده میکند ...لیکــن در دوران ظهور
حضرت بقیةا ...ارواحنافداه قضیه اینگونه نیســت .بشــر از خیرات عالم ،از انرژیهای پنهان و از نیروهای نهفته در طبیعت،
استفاده بیضرر و بی خسارت میکند؛ استفادهای که مایه رشد و پیشرفت انسان است79/12/24.

در نظاماسالمیمهدیموعودحیلهگریبرایجلب آراءمردمجرماست

6

در نظام اسالمی که مظهر کامل آن ،حکومت حضرت بقیةا ...ارواحنافداه است ،فریب و حیلهگری برای جلب آراء
مردم ،خودش جرم است؛ استفاده از قدرت برای بهدســت آوردن پول ،یکی از بزرگترین جرائم است .آنجا یاران
ّ
حضرتمهدیموظفنددر سطوحپایینزندگیکنند81/7/30.

امامحسنمقتدرتریندشمنمعاویه
مشـکل از اینجـا پیـش مىآیـد کـه در نظـر
عمـوم« ،صلـح» در جملـهى «صلـح امـام
حسـن» ،بـه معنـاى تسـلیم و سـازش اسـت
ولیکـن مسـئله اینجـور نیسـت؛ صلـح امـام
ّ
حسـن بـه معنـاى متارکـهى موقـت جنـگ
اسـت بـراى آمادگـى جهـت ضربـت زدن
ضمـن صلـح نامـه ،معاویـه در
قاطعتـر ...در
ِ
تاریـخ رسـوا شـد؛ بـا عمـل صلـح ،بزرگتریـن
دشـمن معاویـه یعنـی خـود امـام حسـن و
مقتدرتریـن دشـمن معاویـه در دنیـا بـرای
ادامـهی دشـمنی خـود بـا معاویـه باقـی
مانـد؛ حـزب تشـیع تشـکیل شـد و زمینـهی
انقالبهـای بعـدی و برافتـادن و انقـراض
حکومـت بنـی امیـه فراهـم آمـد؛ و خالصـه
رابطـهی نسـلهای آینـده بـا مکتـب اسلام
و چهـرهی واقعـی قـرآن محفـوظ مانـد ،و
امکان اینکـه امروز بنده بنشـینم اینجـا و یک
آیهای را تفسـیر بکنم یـا یک جملـهای از تاریخ
صحیح اسلامی بگویم ،بـرای نسـلهای بعد
به وجـود آمـد .این صلـح امـام حسـن .و اینجا
اسـت که میفهمیـم که همـان طـوری کـه دو
نفـر از علمـای قـرن سـوم هجـری در دو کتـاب
جداگانـه ایـن صلـح را بـه نـام قیـام معرفـی
کردنـد و «قيـام الحسـن» گفتنـد ،درسـت
فهمیدنـد.
(دواماممجاهدصفحهی)105

حزب ا ...این است

کالم امام

آنهاییکهمیگویندسازش
خود را به کری و کوری زدهاند؟

آنهایــی کــه بــه مــا
اشــکال میکننــد که
شــما چــرا ســازش
نمیکنیــد بــا ایــن
قدرتهــای فاســد،
آنهــا از بــاب این کــه همــه چیــز را با چشــم مادی
مالحظه میکنند ،با چشــم طبیعی حــل و فصل
اشیا را میکنند .آنها نمیدانند که انبیای خدا چه
رویــهای داشــتند؟ بــا ظالــم چطــور برخــورد
میکردند؟ یــا میدانند و خودشــان را به کوری و
کری زدنــد؟ ســازش با ظالــم ،ظلم بــر مظلومین
اســت ،ســازش با ابرقدرتها ،ظلم بر بشــر است.
آنهایی کــه به مــا میگویند ســازش کنیــد ،آنها یا
جاهل هســتند یا مزدور .ســازش با ظالــم ،یعنی
اینکه دست ظالم را باز کن تا ظلم کند 10 .تیر 1363

امید ،شرط الزم برای حرکت رو به جلو
نیروهــای جــوان؛ یعنــی مجموعــهی شــماها کــه این
نیروهایجوان،پیشرانند؛اینهادر واقعمثللوکوموتیو
ی حرکت
هســتند ،نقش لوکوموتیــو را [دارند] کــه وقت 
کردند،بهطور طبیعیبهدنبالخودشانقطار راحرکت
میدهند؛ ّ
البته اگر به وظایفی که برعهدهی قشر جوان
ّ
است ،درســت عمل بشــود .البته روحیهی امید و عزم و
برنامهریزی-اینسهچیز[-هم]الزماستّ .اوًالامیدتان
رااصًالنبایدازدستبدهید.اینکههمینطوردائمًایأس
رابیایندتزریقبکننددر داخلجامعه-کهداردمیشود

ایــن کار -ایــن کاری خصمانه اســت؛ حاال ممکن اســت
آنکســیکهاینکار رامیکند،واقعًا دشــمننباشد ّاما
کار دشــمنانه دارد میکند هر کســی که یــأس را [تزریق
میکند]که«آقانمیشود،فایدهندارد،همهچیز بههم
ریخته است»؛ نه ،این کار [دشــمنان ه است] .امید ،شرط
الزم اســت؛ یکــی ایــن .عــزم ،اراده ،یعنــی تصمیمگیری
تصمیم باید گرفت ،این کارها تصمیــم میخواهد -وبرنامهریزی؛بدونبرنامهریزیهمنمیشــود؛اینســه
چیز راداشتهباشید97/3/7 .

عکس نوشت

دولت جوان انقالبی

جوانان ،بارهای سنگین را
به دوش بگیرند
بــرایاینکهمــابتوانیــمبهایــن آیندههــایمطلوب
باهمــت ُپرانگیزهی
جوان
ِ
برســیم ،احتیاج به نســل ِ
کاردان راهبلــد داریــم .یکــی از
تالشــگر
مؤمــن
ِ
ِ
ِ
شــرایط اصلــیاش مؤمــن بــودن و متقــی بــودن
اســت؛ اینکــه میگوییــم تشــکلهای اســامی و
محیطهایدانشــجویی،معارفومعرفتاسالمی
را در خودشــان عمق ببخشــند ،بــرای این اســت که
بتوانند این بار ســنگین را بر دوش بگیرند و به منزل
ّ
برسانند؛والنمیشــود.ایننکتهوحرفاصلیمابا
مجموعههایدانشجوییاست85/7/25 .
خانواده ایرانی

حضور در مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در سال ۷۳
اهمیتزیارتحضرتعبدالعظیمعلیهالسالمدر بیانرهبر انقالب

اگر شوق کربالداریم...

ّ
ّ
جنابعبدالعظیممردبسیار بزرگیاست.مردممقاماتعلمیاینبزرگوار رانمیدانند...ایشانصائمالنهار وقائماللیلبودهاست.
در حاالتایشاننوشتهاند:در مدتیکهایشاندر ریزندگیمیکرد،همهیروزهاراروزهمیگرفتوهمهیشبهارامشغولعبادت
بود...در فضیلتایشانروایاتمعروفیواردشدهاست.حضرتهادی()بهیکیاز اهالیریکهاز زیارتامامحسین()میآمد،
فرمود«:اگر میرفتیعبدالعظیمرازیارتمیکردی،ثوابیراکهاز زیارتامامحسیننصیبتشدهاستبهتومیدادند».مادر جوار
ّ
جنابعبدالعظیمزندگیمیکنیم،شوقکربالهمداریم؛اماکمترتوفیقپیدامیکنیمبهزیارتاینبزرگواربرویم82/3/5 .

روایت تاریخی

شهید،شفیعخانوادهخوداست

شــرححالهایــی که مــا میخوانیــم از
در ایــن
ِ
خانــوادهی شــهدا ،ازاینقبیــل زیاد هســت که
همســر شــهید ،پدر شــهید ،مــادر شــهید دچار
ّ
متوســل
یــک مشــکلی میشــوند ،بــه شــهید
میشــوند؛ میگویند «تو که دســتت باز است،
تــو کــه میتوانــی ،کمکمــان کــن» ،و او کمــک
میکند .در برزخ هم همینجور اســت .شماها
میروید دیگر؛ شــماها هم که ماندنی نیستید؛
من و شــما همه رفتنی هســتیم؛ ما هم همین
عالم بــرزخ را ،همین داالن را ،همیــن وادی را در
پیش داریــم ،به آنجــا خواهیم رســید .وقتیکه
رفتیــد ،آنجــا گرفتاریها زیاد اســت؛ اگر انســان
آنجا بتواند شفیعی داشته باشد که این شفیع
بــه درد آدم بخــورد ،خیلــی قیمــت دارد .ایــن
شهید ،شفیع شماها است96/3/28 .

انسان 250ساله

انتشاربمناسبتاعتراضامامخمینیعلیهپذیرشکاپیتوالسیون:

انقالبمادر واقعیکمبارزه
ضد آمریکاییبود

«عزیزانمن!اینمبارزهیشانزدهسالهاگرچهظاهرًامبارزه
با رژیم شاه محسوب میشــد -چون اساســا رژیم شاه را
آمریکاییهادر سالسیودوبر ســر کار آوردهبودندو آنها
پشــتیبانیاشمیکردند-امــادر واقعیکمبــارزهی ّ
ضد
آمریکاییبود73/8/11».درواقعاساسًادستگیریوتبعید
امامخمینی(ره)در ۱۳آبانســال ۱۳۴۳بهدلیلاعتراض
ایشــانبهطرحکاپیتوالســیونومصونیــتآمریکاییها
بود«:امامعزیزما،آنمردیگانهیتاریخما،درمقابلطرح
کاپیتوالسیونومصونیتآمریکاییها-کهآنروزدرایران
همهکارهبودند-ایستادوبهخاطرایناعتراض،روز۱۳آبان
باحالغربتوتنهائی،بهوسیلهیمزدوران آمریکااز ایران
تبعیدشد...پس،وقتیدر سالپنجاهوهفتمبارزهپیروز
انقالبپیروزمندبهثمررسید،درحقیقتیکانقالب
شدو
ِ
ّ
ضدآمریکاییبهثمررسیدهبود»90/8/11 .

اعتراف مخالفان و موافقان به
()
فضائل امام حسن عسکری

امامـی کـه موافقـان ،شـیعیان ،مخالفـان،
غیرمعتقدان ،همه ،شـهادت دادند و اعتراف
کردنـد بـه فضـل او ،بـه علـم او ،بـه تقـوای او،
بـه طهـارت او ،بـه عصمـت او ،بـه شـجاعت او
در مقابـل دشـمنان ،بـه صبـر و اسـتقامت او
در برابـر سـختیها ،ایـن انسـان بـزرگ ،ایـن
شـخصیت باشـکوه ،وقتی به شـهادت رسید،
فقـط بیسـت و هشـت سـال داشـت .در تاریخ
پرافتخـار شـیعه ،ایـن نمونههـا را کـم نداریـم.
پـدر امام زمـان عزیـز ما بـا آن همه فضیلـت ،با
آن همـه مقامـات ،بـا آن همـه کرامـات ،وقتی
بـا سـم و جنایـت دشـمنان از دنیـا رفـت ،فقـط
بیسـت و هشـت سـال داشـت؛ ایـن میشـود
الگـو؛ جـوان احسـاس میکنـد یـک نمونـهی
عالـی در مقابـل چشـم دارد90/12/10 .
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