
ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا �تسلیت باد

»امید مهم ترین ابزار پیشــرفت است و دشمن  سخـــن
روی این متمرکز شــده«  1401/8/28 این تأکید هفتـــــه

رهبــر معّظــم انقاب اســامی بر نقــش عنصر 
امید در پیشرفت ملی کشــور است که در دیدار 
اخیر با مــردم اصفهــان مطرح کردنــد. اما ایــن موضوع 
دارای چه ابعادی اســت؟ چرا حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
این چنین بر عنصر امید و امیدآفرینی برای پیشرفت ملی 

تأکید می کنند؟
»اگــر بخواهیــم هدفهــای ملــت ایــران را در یــک مفهوم 
خاصــه کنیم کــه بتواند تــا حــدود زیادی خواســته های 
عمومی کشــور و ملت را بیان کنــد و آن را در بر بگیرد، آن 
مفهوم کلیدی عبارت است از پیشــرفت؛ منتها با تعریفی 
که اســام برای پیشــرفت میکند.«    1391/7/19بنابراین 
دســتیابی به پیشــرفت، هــدف نهایــی انقاب اســامی 
ملــت ایران بوده اســت؛ امــا این پیشــرفت نه به وســیله 
مبانی و تعاریف و شــاخص های برآمــده از تفکر مادی و 
ســکوالر، بلکــه بــا درون مایــه و تعریف اســامی محقق 
می شــود: »پیشــرفت در منطق اســام، متفاوت اســت 
با پیشــرفت در منطق تمدن مادی غرب. آنهــا یک ُبعدی 
میبینند، آنهــا با یک جهــت - جهت مادی - به پیشــرفت 
نــگاه میکننــد.«    1391/7/19امــا پیشــرفت اســامی، 
نگاهی جامــع و همه جانبه بــه انســان دارد: »در منطق 
اسامی، پیشرفت ابعاد بیشتری دارد: پیشرفت در علم، 
پیشــرفت در اخــاق، پیشــرفت در عدالــت، پیشــرفت در 
رفــاه عمومی، پیشــرفت در اقتصاد، پیشــرفت در عزت و 
اعتبار بین المللی، پیشرفت در اســتقال سیاسی - اینها 
همه در مفهوم پیشرفت، در اسام گنجانده شده است 
- پیشــرفت در عبودیت و تقرب به خــدای متعال؛ یعنی 
جنبــه ی معنوی، جنبــه ی الهی؛ ایــن هم جزو پیشــرفتی 
اســت که در اســام هســت و در انقاب ما هــدف نهائی 
ماست: تقرب به خدا. هم دنیا در این پیشرفتی که مورد 
نظر اســت، ملحوظ شــده اســت، هم آخرت... پیشــرفت 
اســامی، پیشــرفت در منطق انقاب، یعنی ایــن؛ یعنی 

همه جانبه.«  1391/7/19  
اســامی،  انقــاب  فکــری  منظومــه  در  پیشــرفت،   
ایــن  تحقــق  بــرای  اســت.  برخــوردار  مؤلفه هایــی  از 
ــا  ــن مؤلفه ه ــه ای ــق ب ــام و دقی ــی ت ــد توجه ــرفت، بای پیش
را  پیشــرفت  آنهــا  عملیاتی کــردن  رهگــذر  از  و  داشــت 
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چرا شهادت این قدر با عظمت و اهمیت است؟ علت این است که انسانی که جان خود را در راه خدا میدهد، در حقیقت در یک لحظه ی نیاز و 
در آن وقتی که دین و راه خدا به کسانی که آن را رونق دهند، احتیاج دارد، آن تاش الزم را انجام داده است. کسی که در راه خدا تاش میکند 
و از راحتی و زن و بچه و آسایش معمولی و امتیازات ماّدی صرف نظر میکند،پاداش الهی را - که همان شهادت است - به دنبال دارد. این 

 است.        1368/5/25
َ

نشاندهنده ی عظمت مجاهدت اوست. لذا مکرر گفته ام که شهادت باالترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل اهَّلّل

شهید اثنی عشری: قطعه ۵3 بهشت زهرا

شهادت باالترین پاداش جهاد فی سبیل اهلل است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهدای مدافع امنیت، مهدی اثنی عشری و رحیم صحابی 

شهید هفته  

محل شهادت: شهر بوکان در پی حمله اغتشاشگران تاریخ شهادت: 1401/8/26 

چرا رهبر انقاب اسامی بر امید و امیدآفرینی چرا رهبر انقاب اسامی بر امید و امیدآفرینی 
در کشور تأکید دارند؟در کشور تأکید دارند؟

امید؛ پیش ران پیشرفت
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دانشگاه مهمترین زیرســاخت پیشرفت کشور استبا جوانان، آرمان ها قابل تحقق است

هسته های مقاومت در هسته های مقاومت در 
سرتاسر جهـان اســالسرتاسر جهـان اســالمم

چگونه فرهنگ و روحیه بسیجیچگونه فرهنگ و روحیه بسیجی

به نیرویی عظیم و کارآمد در مقابله با نظام سلطه تبدیل شده است؟به نیرویی عظیم و کارآمد در مقابله با نظام سلطه تبدیل شده است؟

شهید صحابی: سلماس



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت هفته

      روحیه بسیجی، حقیقت تاریخی ملت ایران
فرهنگ بسیج، گوهر ارزشمندی است که ریشه در فرهنگ 
و تمدن اســــامی و ایرانی ملت داشــــته است و دوره های 
مختلف تاریخی، شاهد ظهور و بروز روحیه بسیجی ایرانیان 
بوده اســــت: »در تبریز، شــــیخ محّمد خیابانی؛ او به یک 
معنا بسیجی اســــت؛ قیام میکند، حرکت میکند، بعد هم 
شهید میشود؛ در مشــــهد، محّمدتقی خان پسیان... در 
رشــــت، میرزا کوچک خان جنگلی؛ در اصفهــــان، آقانجفی 
و حاج آقا نــــوراهلل؛ در شــــیراز، آسّیدعبدالحســــین الری و 
تی؛ در 

ّ
بعضی دیگر از بزرگان علما، ]مثل[ شیخ جعفر محا

بوشهر، رئیســــعلی دلواری ... و در جاهای دیگر هم همین 
طور زیاد اســــت دیگر... غالبًا اینها ســــرکوب شدند؛ یعنی 
ـ ســــرکوب شدند؛ یا  ـ جز یکی دو موردـ  تقریبًا همه ی اینهاـ 
سرکوب شــــدند یا کمک نشــــدند یا دولتها برایشان مانع 
ایجاد کردند. ]پس[ این روحیه ی بسیجی وجود داشته«  
   1401/9/5 اما متأســــفانه این روحیه بسیجی، به دلیل 
حضور حکومت های استبدادی و نفوذ استعماری غرب، 
در کشورمان فراگیر نشد. بعدها با وقوع انقاب اسامی 
و ابتکار بزرگ حضرت امام خمینی�بود که این روحیه، 
زمینه ای بــــرای ظهور و بروز گســــترده اجتماعی پیدا کرد و 

منشأ خدمات عظیم شد.
      بسیج؛ فراتر از مرزهای ایران اسالمی 

حضرت امام� در پیام مهم 2 آذرماه 1367 درباره ابعاد 
جهانی و گستره عظیم بســــیج فرمودند: » باید بسیجیان 
جهان اســــام در فکر ایجاد حکومت بزرگ  اسامی باشند 
و این شدنی اســــت، چرا که بســــیج تنها منحصر به ایران 
اسامی نیســــت، باید  هســــته های مقاومت را در تمامی 
جهان به وجود آورد و در مقابل شــــرق و غرب ایســــتاد.« 
        1367/9/2و امــــروز آرمان بســــیج مســــتضعفین در 
مقیاس معادالت جهان اســــام، در حال تبدیل شدن به 
واقعیتی عینی است. هسته های برآمده از اندیشه و نظریه 
مقاومت، در سرتاسر جهان اسام در حال گسترش است 
و مجاهدان بســــیجی در اقصی نقاط دنیای اسام، عرصه 
را بر مســــتکبرین تنگ کرده و تهدیدها را برای مســــلمین 
تبدیل به فرصت می کنند: »شــــما از حرم دفاع کردید، در 
مقابل گروه دست ســــاز آمریکا یعنی داعش ایســــتادید، 
مبارزه کردید؛ شــــما بودید. شــــما دالوران رزم آور لبنان را 
هر جور توانســــتید کمک کردید، شما به فلسطینی ها هم 
کمک کردید، باز هم میکنید، باز هم کمکشــــان میکنیم.« 
     1401/9/5لذا »در امتداد پدیده ی این بسیج در کشور 
ما، بسیج در جهان اسام است؛ ما میلیون ها نفر بسیجی 
هم در جهان اســــام داریم؛ بســــیجی هایی کــــه زبان ما را 
نمیفهند، ما هم زبــــان آنها را نمیفهمیم اّمــــا زبان دل ما و 
دل آنها یکی اســــت؛ جهت گیری شــــان همین جهت گیری 
ما است؛ در کشــــورهای مختلف؛ اینها هم از برکات بسیج 
اســــت.«      1401/9/5 امروز و در عرصــــه رویارویی انقاب 
اســــامی و نظام ســــلطه، برای پیروزی ها و موفقیت های 
روزافزون تفکر بسیجی و اندیشــــه مقاومت در غرب آسیا، 
کارنامه ای مبارک و درخشــــان رقم خورده است. دشمن 
مستکبِر زخم خورده از انقاب، در پی آن بود که با نابودی 
عمق راهبردی نظام اســــامی به عنوان محور مقاومت، 

نفوذ و سلطه اســــتعماری خود را در این منطقه حساس 
و راهبردی، نهادینه و تثبیت کند؛ اما با پاگذاشــــتن تفکر و 
روحیه بســــیجی به میدان مبارزه، شکســــتی سهمگین را 
تجربه کرد: » در این سه کشــــور، یعنی کشور عراق و کشور 
سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در آنجاها کارکرد پیدا 
کرد. ما به آن صورت حضور نظامی نداشــــتیم، اّما آنجا کار 
انجام گرفت؛ کار بزرگ، کار مهم. نتیجه ی این کار چه شد؟ 
شکست آمریکا در این سه کشور. اینها میخواستند اختیار 
عراق را به دست بگیرند، نشد؛ اینها میخواستند حکومت 
سوریه را ساقط کنند، نشــــد؛ اینها میخواستند حزب اهلل 
و امل را در لبنان از بین ببرند، نشــــد، نتوانستند. این طرح 
ـ یعنی  و نقشــــه ای بود که آمریکایی ها با هزاران هزار دالرـ 
ـ و با هزاران ساعت کار فکری از سوی  چند میلیارد دالر پولـ 
صدها یا شــــاید هزاران نفر متفّکرین سیاسی شــــان آن را 
ریخته بودند، این آمادگی را فراهم کرده بودند برای اینکه 
بتوانند به ایران لطمه بزنند؛ نقشه ی اینها، توطئه ی اینها 
با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اســــامی خنثی شد.« 
     1401/9/5و مظهر این پیروزی هم، فرمانده بســــیجی 
و دالور و قهرمان بود: »مظهر و پرچــــم این نیروی عظیم، 
شخصی بود به نام حاج قاسم ســــلیمانی.«    1401/9/5  
با این چشــــم انداز منطقــــه ای و بین المللی و بر اســــاس 
رسالت انسانی و اســــامی، بســــیجی آوردگاه خویش را 
صحنه مبارزه بی امان با اســــتکبار و کفــــر جهانی می داند 
و با درک عصبانیت دشــــمنی که تمــــام معادالتش برای 
تســــلط یک ســــویه بر جهان، دچار ضعف و شکست شده 
اســــت، مصمم و قاطع و با انگیزه و امیــــد حرکت خواهد 
کرد: »میدان رزم یک چنین میدانی است؛ میدان چهار نفر 
اغتشاشگِر داخِل خیابان نیست...میدان خیلی وسیع تر از 
اینها است، میدان خیلی عمیق تر از اینها است. شما وسط 
این میدان ایستاده اید. میخواهم بسیجی قدر خودش را 
بداند. قدر بسیج را بدانید. شما در یک چنین میدانی دارید 
مبارزه میکنید؛ خودتان را محــــدود ندانید به این کارهای 
جزئی که ُدور و َبر وجود دارد... بســــیج نباید فراموش کند 
که درگیری با اســــتکبار جهانی اســــت، درگیری اصلی آنجا 

است«    1401/9/5 
      مجاهدت بسیج در تمامی عرصه ها 

 از ســــوی دیگــــر، این یــــک واقعیت اســــت که »بســــیج 
صرفًا یک ســــازمان نظامی نیســــت؛ این نکته ی اساسی 
است. بســــیج باالتر از این حرفها اســــت؛ یعنی شأنش و 
جایگاهش از یک ســــازمان نظامی، رفیع تر و باالتر است. 
]بسیج[ چیست؟ بســــیج یک فرهنگ اســــت، بسیج یک 
گفتمان اســــت، بســــیج یک تفّکر اســــت.«   1401/9/5 
و »در مســــئله ی علم، در مســــئله ی فّنــــاوری، صنعت و 
کشاورزی، در مســــئله ی خدمات، در سازندگی کشور، در 
مســــائل معنوی و فرهنگی،  در مسائل هنری، میدان کار 
بسیار وسیعی داریم که به وسیله ی همین شما برادران 
و خواهران بسیجی به عنوان پیشــــروان این میدان  باید 
انجام بگیرد.«      9/1 /1396 روزی میدان معرکه، تقابل 
دفاعی بــــا رژیم بعث عراق بود که بســــیجی بــــا فداکاری 
و جان فشانی وارد آن شــــد و روزی هم، میدان مقابله با 
نقشــــه دشــــمن، در عرصه علم و دانش است. دشمن، 

روزگاری هوس برهم زدن فرهنگ بومی و اسامی ایرانی 
را دارد و روزی پنجــــه در اقتصاد می انــــدازد و روزی دیگر 
افــــکار عمومی و روحیــــه ایرانیــــان را نشــــانه می گیرد و 
روزگاری هم مثــــل این روزها، بــــا جنگ ترکیبــــی، از همه 
ابزارهای خود استفاده می کند و با پای کار آوردن تمامی 
گروه های معانــــد، همچون منافقین و ســــاواکی ها و... 
علیه انقاب اســــامی، جنگ احزاب به راه می اندازد. در 
این تهاجم وسیع علیه کیان انقاب اسامی و طمع ورزی 
آشــــکار، دست نشــــانده های آمریکایــــی و بازیچه هــــای 
ســــرویس های امنیتی کشــــورهای غربی، باز این بسیج 
است که وســــط میدان ایســــتاده اســــت و با مجاهدت 
مخلصانــــه و مظلومانــــه و البتــــه مقتدرانه، نســــبت به 
اســــتقال، آزادی و امنیــــت کشــــور و مردم احســــاس 
مســــئولیت می کنــــد: »دیدید در ایــــن قضایــــای اخیر، 
بســــیجی های مظلوم، خودشــــان مظلوم واقع شدند 
ت، مظلوِم یک مشت اغتشاشگر ــ 

ّ
برای اینکه نگذارند مل

ـ بشــــود؛ خودشان مظلوم واقع  غافل یا جاهل یا مزدورـ 
میشــــوند برای اینکه جلوی ظلم دیگــــران را بگیرند.«     

 1401/9/5
      دستاوردهای بی نظیر شجره طیبه بسیج 

پیشــــتازی در میدان های گوناگون، ایســــتادگی در مقابل 
انحرافات، پاســــداری از هویت ملی و دینی، ایجاد جهش در 
کشور با روحیه کار جهادی، برجســــته کردن عنصر معنویت 
در فعالیت ها، فراموش نکردن آرمان ها در کنار عمل گرایی 
و... از ثمرات و دســــتاوردهایی اســــت که فرهنگ و گفتمان 
بسیج به ارمغان آورده است. یکی از بارزترین ثمرات حضور 
و مجاهدت بسیج در میادین گوناگون این است که »در هر 
دوره ای حضور بســــیج، زنده بودن انقاب را نشان میدهد؛ 
نشان میدهد انقاب زنده است. به کوری چشم آنهایی که از 
کلمه ی »انقاب« و اسم »انقاب« وحشت میکنند، ناراحت 
میشوند، دوســــت ندارند اســــم »انقاب« آورده بشود، از 
انقاب ابراز بیزاری میکنند، ]ابــــراز[ برائت میکنند، اّما وجود 
بسیج نشان میدهد انقاب زنده اســــت، انقاب نوزا است، 
پدیدآورنده اســــت. پس یکــــی از ثمرات حضور بســــیج این 
است که نشان دهنده ی نوزایی انقاب و زنده بودن انقاب 

است.«    1401/9/5 
     قدردان این گوهر الهی باشیم

نکته کلیدی اینکه این شــــبکه فراگیــــر و بی نظیر مجاهدین 
غیور و متدین و ایــــن حرکت برآمــــده از ایمــــان و بصیرت و 
این فرهنگ مجاهــــدت و فــــداکاری و ایــــن آرمان گرایی که 
در میدان عمل، منشــــأ ثمــــرات و برکات بی نظیری اســــت، 
نیازمند قدرشناسی است. بســــیج باید قدر خویش را بداند 
و متناسب با فهم جایگاه ارزشــــمند خویش، از خود مراقبت 
عملی کند، »من اصرار دارم که بســــیجی قدر بسیج را بداند، 
جایگاه بسیج را بشناسد، فلسفه ی حضور بسیج را بداند.«  
    1401/9/5 کام آخــــر اینکه همواره باید این ســــخن الهی 
حضرت امام� را در نظر داشــــت که »اگر بر کشوری نوای 
دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع  دشمنان 
و جهانخــــواران از آن دور خواهد گردیــــد و ااّل هر لحظه باید 
منتظر حادثه ماند. بســــیج باید مثل گذشــــته و با قدرت و 

اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد.«      1367/9/2 

چگونه فرهنگ و روحیه بسیجی به نیرویی عظیم و کارآمد در مقابله با نظام سلطه تبدیل شده است؟

هسته های مقاومت در سرتاسر جهـان اسالم
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 در غـــرب، آزادی بـــود، امـــا آزادی همـــراه با ظلـــم و بی بندوباری 
و افسارگســـیختگی. روزنامه هـــا در غـــرب آزادنـــد و همـــه چیـــز 
ق به چه کســـانی 

ّ
می نویســـند؛ امـــا روزنامه هـــا در غـــرب متعل

ق به مردمند؟! این که امر واضحی اســـت؛ 
ّ
هســـتند؟ مگر متعل

بروند نگاه کنند. شما در همه اروپا و امریکا یک روزنامه قابل ذکر 
ق به ســـرمایه داران نباشد! پس روزنامه 

ّ
نشـــان دهید که متعل

که آزاد اســـت، یعنی آزادی ســـرمایه دار که حرف خودش را بزند؛ 
هرکـــس را می خواهـــد، خراب کند؛ هرکـــس را می خواهد، بزرگ 
کنـــد؛ بـــه هر طـــرف می خواهد، افکار عمومی را بکشـــد! این که 
آزادی نشـــد... آری؛ سرمایه داران آزادند که به وسیله روزنامه ها 
و رادیوهـــا و تلویزیونهـــای خودشـــان، هرچـــه را کـــه دلشـــان 
می خواهـــد، بگوینـــد! ایـــن آزادی، ارزش نیســـت؛ ایـــن آزادی، 
ضّدارزش است. مردم را به بی بندوباری و به بی ایمانی بکشند؛ 
هرجا می خواهند، جنگ درســـت کنند؛ هرجا می خواهند، صلح 
تحمیلی درســـت کنند؛ هرجا می خواهند، اســـلحه بفروشـــند. 

آزادی یعنـــی این!        1379/2/23  

آزادی غربی ضّدارزش است

خطبه های انقالب  

غرور، ابزار شیطان است

به رسم آیه ها  

ذکر مثل مدافعی اســـت که درمقابل هجوم این هوســـها، ما را و 
دل ما را محافظت میکند. دل خیلی آسیب پذیر است. ما دلمان، 
روحمان خیلی آســـیب پذیر اســـت. در مقابل چیزهائی تحت تأثیر 
قرار میگیریم؛ دل مجذوب به جاذبه های گوناگونی میشـــود. اگر 
بخواهیم دل - که جای خداســـت، جایگاه خداســـت. رفیعترین 
مرتبه در وجود انســـان، دل انســـان اســـت؛ یعنی همان باطن و 
حقیقت وجودی انســـان - ســـالم و پاکیـــزه بماند، مدافعی الزم 
اســـت؛ این مدافع ذکر اســـت. ذکر نمیگذارد که دل دســـتخوش 
تهاجم بی امان هوســـهای گوناگون شـــود و از دســـت برود. ذکر 
دل را نگه میدارد که در فســـاد و در جاذبه های گمراه کننده غرق 
نشود... ذکر موجب میشود که ما بتوانیم در آن صراط مستقیم 

سلوک کنیم؛ پیش برویم.     1386/6/31 

غرور، ابزار شـــیطان اســـت. غرور، غّره شـــدن، ابزار شیطان است. 
یک منشأ غرور، غّره شدن به لطف الهی و توّجهات الهی است که 
ُکم ِباهَّلَلِ الَغرور؛)1(

َ
ّن خیلی در دعاها و حّتی در قرآن ]آمده[: َو ال َیُغّرَ

َغرورـ ـ که شـــیطان اســـتـ ـ شـــما را به خدا غّره نکند. غّره شدن به 
خـــدا یعنـــی چه؟ این معنایش آن اســـت که انســـان از طرف خدا 
احســـاس خاطرجمعی مطلق بکند، دیگر هیچ ماحظه  کاری ای 
نداشـــته باشد؛ ]مثًال بگوید[ »ما که جزو خیل دوستان اهل بیت 
هســـتیم؛ خدا با ما کاری ندارد«! این غّره شـــدن به خدا اســـت. َو 
قاُء ااَلشقی ِلَمِن اغَتّرَ ِبک،)2( دعای صحیفه ی سّجادّیه است؛ 

َ
الّش

قاُء ااَلشقی ِلَمِن اغَتّرَ ِبک؛ پروردگارا! کسی 
َ

دعای روز جمعه: َو الّش
که به تو غّره بشود، شقاوتش از همه باالتر است؛ این غّره شدن 

است؛ مغرور شدن این است.      1401/1/23
1-سوره ی لقمان، بخشی از آیه ی 33 و سوره ی فاطر، بخشی از آیه ی ۵

2- صحیفه ی سّجادّیه، دعای چهل و ششم

ذکر خداوند
 محافظ دل در مقابل هوسها است

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

را  ایــن مؤلفه هــا  خامنــه ای در نگاهــی کان، 
بــه دو دســته اصلــی تقســیم می کننــد: »یــک 
مــادی  امکانــات  پیشــرفت[،  ]اساســی  رکــن 
نیســت...  کافــی  مــادی  امکانــات  امــا  اســت، 
مؤلفه هــای  اســت؛  الزم  دیگــری  مؤلفه هــای 

 1388/3/14 معنــوی.«  

   امید و عزم راسخ، شرط الزم موفقیت
ــی  ــه مل ــرفت همه جانب ــش آن در پیش ــد و نق  امی
و اســامی، در چنیــن منظومــه ای و به عنــوان 
یکــی از مهم تریــن و اثرگذارتریــن مؤلفه هــای 
آیــت اهلل  حضــرت  می شــود.  معنــا  پیشــرفت 
خامنــه ای حرکــت کان ملــت ایــران را در مســیر 
ــبیه  ــورد تش ــی کوهن ــاش گروه ــه ت ــرفت، ب پیش
کــرده و امیــد را یکــی از مولفه هــای معنــوی 
اساســی، بــرای رســیدن بــه ایــن قلــه معرفــی 
می کننــد: »پیشــرفت کشــور را تســریع کنیــم. 
ــد  ــق کن ــا را موف ــد م ــی میتوان ــه چیزهائ ــروز چ ام
و چــه چیزهائــی میتوانــد بــرای مــا مشــکات 
بزنــم:  مثالــی  یــک  مــن  بیــاورد؟  وجــود  بــه 
کــه  بگیریــد  نظــر  در  را  کوهنــورد  گــروه  یــک 
بــه قلــه ی  را برســانند  میخواهنــد خودشــان 
برجســته ی ایــن کــوه کــه دارای منافــع اســت، 
دارای افتخــار اســت. هــّم آنهــا در درجــه ی اول، 
پیــش رفتــن و کار کــردن و تــاش کــردن اســت. 
پیــش  مشــکاتی  اســت  ممکــن  راه  در  البتــه 
ــا  ــرای آنه ــه ب ــود دارد. آنچ ــی وج ــد، خطرهائ بیای
در درجــه ی اول ضــروری اســت، عبــارت اســت 
از اینکــه تــاش کننــد، کار کننــد، تحــرک داشــته 
باشــند، عــزم راســخ داشــته باشــند، امیــد خــود 
بــه  بــه رســیدن  از دســت ندهنــد، نســبت  را 
اهــداف ناامیــد نشــوند... ممکــن اســت در هــر 
راهــی مشــکات و خطرهائــی پیــش بیایــد... 
عظیــم  حرکــت  ایــن  اصلــی  ســازوبرگ  پــس 
و بــزرگ عبــارت اســت از همیــن عــزم راســخ، 
همیــن امیــد، همیــن کار و تــاش پیگیــر، همیــن 
برنامه ریــزی، همیــن آمادگــی و هشــیاری. اگــر 
ایــن ســازوبرگ اصلــی وجــود داشــت، اگــر ایــن 
ارکان اصلــی را دارا بــود، ایــن مجموعــه ای کــه 
دارد حرکــت میکنــد - در مثــال مــا، کوهنــوردان؛ 
ــر تمــام مشــکات  ــران - ب و در واقعیــت، ملــت ای
دشــمنان  همــه ی  میتوانــد  و  می آیــد  فائــق 
خــود را بــه زانــو در بیــاورد. اســاس، ایــن اســت.« 

1391/7/19   
اخاق هـای  از  یکـی  امیـد  نـگاه،  ایـن  در 
»اخاقهـای  اسـت:  ملـت  یـک  پیش برنـده 
امیـد و تحـّرک و جّدیـت  یـک ملـت،  پیشـبرنده 
اسـت. ملتی کـه ناامیـد باشـد، ملتـی کـه از آینده 
خـود مأیـوس باشـد، ملتـی کـه خـود را تحقیـر 
  1378/7/9 کـرد.«   نخواهـد  پیشـرفت  کنـد، 
داشـتن امیـد و عـزم راسـخ در ایـن حرکـت کان، 
شـرط الزم طی این مسـیر و دسـتیابی بـه پیروزی 
و موفقیـت اسـت. ایـن امیـد بـه پیشـرفت اسـت 
ملـت  یـک  افـراد  تک تـک  حرکـت  زمینه سـاز  کـه 
افتخـار  قله هـای  بـه  دسـتیابی  زمینه سـاز  و 
می شـود: »امیـد، بزرگترین قـّوه محّرکه انسـان 
و  پیشـرفت  بـه  امیـد  پیـروزی،  بـه  امیـد  اسـت. 

امیـد بـه موفقّیت، هـر انسـانی را به حرکـت وادار 
میکنـد. اگـر شـما بخواهیـد هـر انسـان فّعـال و 
سـرزنده و شـادابی از حرکـت بیفتـد، کافی اسـت 
او را ناامیـد کنیـد. اگـر ناامیـد کردیـد، دسـتهای 
و  فّعـال  زانـوان  شـد؛  خواهـد  سسـت   

ْ
فّعـال

اسـتوار بـه لـرزه خواهـد افتـاد. میخواهنـد ملـت 
 1376/7/24 ایـران را ناامیـد کننـد.«  

رســیدن به قله، فقط با امید و نــگاه امیدوارانه 
شــدنی اســت و ایــن عــاج همــه دردهاســت: 
»همیــن امیــد و نــگاه امیدوارانــه، بایــد بتواند 
شــما را در راههای دشوار رســیدن به قله کمک 
کنــد و به پیــش ببــرد؛ و به پیــش خواهد بــرد... 
عاج همــه ی دردهــای یــک ملــت، تــاش و کار 
اســت؛ کاِر متکی به ایمان و امیــد، عاج همه ی 
دردهای یک ملت اســت. ملت بیکار، ملت تنبل، 
ملت کســل، ملت ناامید و ملتی کــه بگوید: »ای 
آقا! از دســت ما چــه کاری برمــی آید، آنهــا هر کار 
که بخواهند، مــی تواننــد بکنند«، چنیــن ملتی 
به جایــی نخواهــد رســید.«    1385/8/17بر این 
اســاس، همه بایــد این روحیــه را تقویــت کنیم: 
»امید به خداوند و ایمان الهی، مأیوس نشدن 
در برابــر مشــکات و نــگاه بلندمــدت و تاریخــی 
راز پیشــرفت اســت که باید این روحیــه را بیش از 

پیش تقویت کرد.«   1390/1/14

   نقشه دشمن، ایجاد یأس و نا امیدی است  
ایـن  چنانچـه  اسـامی،  انقـاب  رهبـر  نـگاه  در 
در  بهتـر،  آینـده  بـه  امیـد  و  پیشـرفت  بـه  امیـد 
مـردم از بیـن بـرود، اسـاس ایـن حرکـت جمعـی 
بزرگتریـن  از  »یکـی  می شـود:  تهدیـد  تاریخـی 
اسـت  اعتمادبه نفسـی  و  امیـد  الهـی،  نعـم 
خیلـی  امیـدواری،  روح  هسـت.  مـردم  در  کـه 
نعمـت بزرگـی اسـت. مـردِم مأیـوس، ناامیـد و 
اینکـه  نـه  میکننـد؛  بیصبـری  دیـد،  افـق  بـدون 
ولـی  میشـوند؛  هـم  کار  مانـع  نمیکننـد،  کار 
مـردِم امیـدوار خودشـان جلـو جلـو میدونـد و 
مسـئوالن را بـه دنبـال خودشـان میکشـانند.« 
 1385/3/29  و دقیقـًا بـه علـت اهمیـت وجـود 
ایـن روح امیـد در بیـن مـردم اسـت که دشـمنان 
بـرای  اسـامی،  انقـاب  و  ایـران  ملـت  بیرونـی 
هـر  از  و  کـرده  برنامه ریـزی  آن  ازبین بـردن 
وسـیله ای، بـرای ناامیدسـاختن مردم اسـتفاده 
دارد  تـوان  همـه ی  از  »دشـمن  می کننـد: 
بـرای  ناامیـدی،  القـای  بـرای  میکنـد  اسـتفاده 
ـت 

ّ
مل امیـد  روی  دشـمن  بن بسـت...  القـای 

ایـران متمرکـز اسـت. ایـن امکانـات گسـترده ای 
کـه دشـمن بـه کار گرفتـه، ایـن رسـانه ها، ایـن 
ماهواره هـا، ایـن فضای مجـازِی عجیـب و غریب، 
همـه ی  مأجـور،  مـزدوِر  تلویزیون هـای  ایـن 
اینهـا بـرای ایـن اسـت کـه ایـن امیـد را در مـردم 
بُکشـند.«   1401/8/28 »محیـط هـرج و مـرج و 
محیطـی کـه در آن امیـد وجـود نداشـته باشـد، 

1383/12/24 اسـت.«   پیشـرفت  ضـد 
بــر اســاس چنیــن محاســبه ای، ایجــاد یــأس 
به عنــوان نقشــه دشــمن، در رأس راهبردهای 
جبهه اســتکبار قرار می گیرد؛ چراکه: »در مقابل 
یــک ملــت منســجم و مؤمــن و دارای امیــد بــه 

آینده، هیچ غلطی نمیتواند بکند.«  1381/3/1  
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     آیا شرعا می توان وصیت کرد ارثیه ای که 
پس از مرگ به جا می ماند تا وقتی که یکی از وارثاِن 
معین زنده اســـت، تقسیم نشود )یعنی تقسیم 
ارث موکول شود به پس از فوت آن وارث معین(؟

جـــواب:  اگر همـــه وارثان در زمان حیات یا بعد از 
فـــوت او، وصیـــت را قبول کنند، نافذ اســـت و در 
غیـــر این صورت تنها به مقـــدار ثلث اموال، نافذ 

خواهد بود.

حکم وصیت به تقسیم نشدن ارث

احکام  

کالم امام  

اگر اســـام نبود و اگر اســـام نباشـــد، ملت باز به   
  همان معنایی که ســـابق بود برمی گردد. آنهایی 
که حکومت می خواهند بین ما بکنند،     عمالشان 
را وادار کردند بر ضد اسام، بر ضد روحانیت عمل 
کنند؛ قلمفرســـایی کنند.  بیدار باشـــد ملت! بیدار 
باشید علمای اعام! خطبای عظام! دانشگاهی! 
دانشـــکده ای!     بـــازاری! کارگـــر! دهقـــان! همـــه 
بیدار باشـــید و دشـــمنهای خودتان را بشناسید. 
دشـــمنهای اسام     را بشناســـید. اگر اسام نبود، 
اینهـــا که برای آزادی قلمفرســـایی می کنند اینجا 
نبودند؛ آزادی     نداشتند. آزادی را اسام به ما داد. 

قدر این آزادی را بدانید.        1358/3/5

شیوه های دشمن را بشناسید. امروز مهم ترین 
شیوه ی دشمن، جعل و دروغ پردازی است. االن 
مهم ترین کاری که دشمن دارد میکند ]انتشار[ 
دروغ اســـت؛ یعنـــی همیـــن تلویزیون هایی که 
میدانید و می بینید مال دشـــمن است یا همین 
فضای مجازی، خبر دروغ میدهند، تحلیل دروغ 
میدهند، کشـــته ی دروغ معّرفی میکنند، آدمها 
را بدروغ، یکی را بد میکنند، یکی را خوب میکنند؛ 
دروغ. یک عّده هم باور میکنند. بدانید دشـــمن 
امـــروز بـــر پایـــه ی دروغ و دروغ پـــردازی دارد کار 
میکنـــد. خب وقتی که دانســـتید، طبعًا وظیفه 
می آیـــد روی دوشـــتان. تبییـــن کنیـــد. »جهـــاد 
تبیین« که گفتیم یکی از جاهایش اینجا اســـت؛ 
جهاد تبیین... ]نقاط[ آســـیب پذیری دشـــمن را 
بشناســـید. یکی  از آســـیب پذیری های دشمن، 
روشـــن بینی شـــما اســـت. شـــما که روشن بین 
باشید، او آسیب میبیند. سعی کنید روشن بینی 

خودتان را افزایش بدهید.   1401/9/5

بیدار باشید و 
دشمنهای خودتان را 

بشناسید

دروغ های دشمن را افشا کنید
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مناسبت  

خانواده ایرانی  

در مســـأله امر به معـــروف و نهی از منکر، فقط نهی از 
منکر نیست؛ امر به معروف و کارهای نیک هم هست. 
بـــرای جـــوان، درس خواندن، عبادت کـــردن، اخاق 
نیـــک، همکاری اجتماعـــی، ورزش صحیح و معقول 
و رعایـــت آداب و عـــادات پســـندیده در زندگی، همه 
جـــزو اعمال خوب اســـت. برای یک مـــرد، برای یک زن 
و بـــرای یـــک خانواده، وظایف خـــوب و کارهای بزرگی 
وجود دارد... در محیط خانواده هم می شـــود نهی از 
منکر کرد. در بعضی از خانواده ها حقوق زنان رعایت 
نمی شـــود؛ در بعضـــی از خانواده ها حقوق جوانان 
رعایت نمی شود؛ در بعضی از خانواده ها، بخصوص 
حقـــوق کودکان رعایت نمی شـــود. این هـــا را باید به 
آن ها تذّکر داد و از آن ها خواســـت. حقوق کودکان را 
تضییع کردن، فقط به این هم نیســـت که انســـان به 
آن ها محّبت نکند؛ نه. سوء تربیتها، بی اهتمامی ها، 
نرســـیدنها، کمبود عواطـــف و از این قبیل چیزها هم 

ظلم به آن هاست.   1379/9/25  

همه ی این مشکاتی که امروز جلوی چشم ما است 
و بـــا همـــه ی دشـــواری ها و پیچیدگی هـــا و مانعها و 
مانع تراشـــی ها و دشـــمنی هایی که از خارج و بعضًا 
از داخـــل صـــورت میگیـــرد... همـــه ی ایـــن آرمانها و 
خواسته ها و مطالیب، قابل تحّقق است. در گذشته 
هـــم جوانها کارهای کارســـتان کردند؛ هم در انقاب، 
هم در دفاع مقّدس و در جهاد سازندگی مثًال جوانها 
بودنـــد دیگـــر؛ آنها هم جوانهای دانشـــجو بودند که 
بعضـــی رفتند در ســـپاه، بعضی در جهـــاد، بعضی در 
کمیته های انقاب، و مشـــغول کار شـــدند و کارهای 
بزرگی را انجام دادند. امروز خوشبختانه کشور از لحاظ 
پرورش نیروی انسانی مؤمن و انقابی و دارای اعتماد 
بـــه نفس و متخّصص بحمداهلل  وضـــع خوبی دارد؛ 
یعنی ما از لحاظ نیرو کمبود نداریم؛ نیروهایی هستند 
که باید شناســـایی بشوند. اگر میل به حضور جوانها 
نبود، شناســـایی جوانها هم انجام نمیگیرد و دولت و 
مجموعه ی نظام، مجموعه ی حکمرانی کشور هم از 

منافع وجود آنها محروم میماند.      1400/2/21

شما که مجلس شورای اسامی هستید، یک نهاد انقابی هستید؛ مجلس شورای اسامی یک نهاد انقابی و برآمده ی 
شکالی دارد.... 

َ
از انقاب است؛ باید انقابی عمل کنید، باید انقابی باشید و بمانید. البّته انقابی بودن ُصَوری دارد، ا

شما در قانونگذاری انقابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقابی عمل کنید؛ موضع گیری ها هم دوجور است: یکی 
موضع گیری های شخصی شما است که در نطقهای شما خودش را نشان میدهد، یکی موضع گیری های عمومی 
است... دشمن در عرصه ی سیاسی روی عکس العمل ها محاسبه میکند. اگر او یک چیزی گفت و شما ساکت شدید، 
یک جور حســـاب میکند؛ اگر ســـاکت شـــدید و سرتان را هم پایین انداختید، یک جور حساب میکند؛ اگر ساکت شدید و 
ســـرتان را پایین انداختید و ُنچ ُنچ هم کردید با خودتان، یک جور حســـاب میکند؛ ]اّما[ اگر ســـرت را باال گرفتی و جواب 
دادی، یک جور دیگر حساب میکند. اگر دشمن احساس بکند که شما منفعل هستید، اهل عقب نشینی هستید، 

کوتاه نمی آید. اصًال در عالم سیاست »کوتاه آمدن« نیست، می آیند جلو مرتبًا زیاده خواهی میکنند.     1395/3/16
دهم آذر سالروز شهادت آیت اهلل سیدحسن مدرس و روز مجلس شورای اسالمی، گرامی باد

در محیط خانواده نیز امر به معروف 
و نهی از منکر کنید 

با جوانان، آرمان ها قابل تحقق است 

 ایـــن عنصـــری کـــه در ایـــن کارگاه عظیم با همـــت و تاش خود و با هدایت و کمک اســـتادان، ارزش افزوده و 
فوق العاده ای پیدا میکند، دانشجوســـت. و یقینًا با این نگاه، دانشـــگاه مهمترین زیرســـاخت پیشـــرفت و 
توســـعه ی کشـــور است؛ یعنی هیچ یک از زیرساخت های گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه را ندارد؛ 
چون دانشگاه نیروی انسانی را تربیت میکند که مهمترین سرمایه ی کشور نیروی انسانی است. از دانشگاه 
همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: اول، جریان 
علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمان گراییها و آرمان خواهیها و هدفگذاریهای سیاسی و اجتماعی.     1387/9/24

16 آذر، روز دانشجو، گرامی باد

عکس نوشت  

دیدار دانشجویان کردستان با رهبر انقالب در تاریخ 1388/2/27

دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشرفت کشور است

حزب اهلل این است  

جهاد تبیین   


