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اخالق درس

ایرانی خانواده

همه اینها برای آمادگی 
ورود به ضیافت الهی است                            
این ادعیه در ماه مبارک رجــب و خصوصاً در ماه 
مبارک شــعبان اینها مقدمه و آرایشی است که 

انسان به حسب قلب خودش می کند برای اینکه 
مهیا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا، مهمانی ای 
که در آنجا سفره ای که پهن کرده است قرآن مجید 
است و محلی که در آنجا ضیافت می کند مهمش 
»لیلة القدر« است و ضیافتی که می کند ضیافت 

تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی]است[. نفوس را 
از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به 
ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن سفره ای که از آن 
باید استفاده کنند و آن »لیلة القدر« است که قرآن 

59/4/21 در آن نازل شده است. 

بـزرگان و اهـل معنـا و اهـل  سـلوک، مـاه 
رجـب را مقدمـه ی مـاه رمضـان دانسـته اند. 
مـاه رجب، ماه شـعبان، یـک آمادگاهی اسـت 
بـرای اینکـه انسـان در مـاه مبـارک رمضـان 
- کـه مـاه ضیافـت الهـی اسـت - بتوانـد بـا 
آمادگـی وارد شـود. آمادگـی بـه چیسـت؟ در 
درجـه ی اول، آمادگـی به توجـه و حضور قلب 
اسـت؛ خود را در محضـر خدا دانسـتن... وقتی 
انسـان خود را در محضر الهی دانسـت، بیشتر 
متوجه کارها و حـرکات و رفتار خود می شـود. 
عمده ی اشـکاالت مـا بـه خاطر غفلتی اسـت 
کـه از رفتـار و اعمـاِل خودمـان می کنیـم. بـا 
ایـن حالـت، بـا یـک طهـارت و پاکیزگـی ای، 
انسـان وارد مـاه رمضان شـود - »شستشـوئی 
کن و آنگه بـه خرابـات خرام«؛ شستشـوکرده 
وارد مـاه رمضـان شـود - آن وقـت در محضـر 
ضیافت الهـی حداکثر بهـره را خواهد بـرد. ماه 
رجب را با این چشـم نـگاه کنیـد.    ۹2/2/25 

ماه رجب را با این چشم نگاه کنید

حزب اهلل این است

میلیون ها نفر باید آماده  دفاع و ضربه  متقابل باشیم
دشمن را بشناسیم، حواسمان جمع  باشد، 
»َمن  نامَ  لَم  یَُنم  َعنه«؛ اگر شــما در سنگر، 
در مقابل دشــمن خوابت ببرد، معنایش 
این نیست که دشمن هم خوابش برده؛ او 
ممکن است بیدار باشد؛ کما اینکه همین 
 جور هم هســت. هزاران نفر را می گذارند 

برای پیگیری مســائل گوناگون ایران؛ ما 
بایســتی میلیون ها نفر آماده باشیم برای 
اینکه، هم دفاع کنیم،  هم ضربه بزنیم؛ ما هم 
باید متقابالً به آنها حمله کنیم؛ چه تبلیغاتی 
و چه انواع و اقسام کارهایی که از دست یک 

ملّت انقالبی برمی آید.    ۹۸/12/4  

هویّت اســالمی این اســت که زن در عین این که هویّت و خصوصیت زنانه خود را حفظ 
می کند... آن مهر و محبت را، آن رّقت را، آن صفا و درخشــندگی زنانه را برای خود حفظ 
می کند، درعین حال، هم باید در میــدان ارزش های معنوی - مثل علم، مثل عبادت، مثل 
تقّرب به خدا، مثل معرفت الهی و ســیر وادی های عرفان - پیشروی کند، هم در عرصه ی 
مســائل اجتماعی و سیاســی و ایســتادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست 
سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت کشور خود، شناخت آینده ی خود... باید روزبه روز 
پیشــرفت کند و هم در زمینه ی ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل 

خانواده باید پیشرفت داشته باشد.     7۹/6/30

پیشرفت در همه عرصه ها

رهربی خاطرات
250ساله انسان

حاج قاسم مکتب

نکتـه ای کوتـاه خطـاب به سیاسـیون کشـور 
دارم: چـه آنهایـی ]کـه[ اصالح طلـب خـود را 
می نامنـد و چـه آنهایـی کـه اصولگـرا. آنچـه 
پیوسـته در رنـج بـودم این کـه عمومـاً مـا در 
دو مقطع، خـدا و قـرآن و ارزش هـا را فراموش 
عزیـزان،  می کنیـم.  فـدا  بلکـه  می کنیـم، 
هـر رقابتی بـا هـم می کنیـد و هـر جدلـی  با 
هـم دارید، امـا اگر عمـل شـما و کالم شـما یا 
تضعیف کننـده ی  به نحـوی  مناظره هایتـان 
دیـن و انقـالب بـود، بدانیـد شـما مغضـوب 
نبی مکـرم اسـالم و شـهدای این راه هسـتید؛ 
مرزهـا را تفکیـک کنیـد. اگـر می خواهیـد با 
هم باشـید، شـرط با هم بـودن، توافـق و بیان 

صریـح حـول اصـول اسـت. 

اگر می خواهید با هم باشید 
شرطش توافق برسر اصول است

سازماندهی شیعیان زیر 
برق شمشیر خلفای عباسی

حضـرت هـادی)ع( چهـل و دو سـال عمـر 
کردند که بیست سـالش را در سـامرا بودند... 
در همین شـهر سـامرا عده ی قابل توجهی از 
بزرگان شـیعه در زمان امام هـادی )ع( جمع 
شـدند و حضرت توانسـت آنهـا را اداره کند و 
بـه وسـیله ی آنها پیـام امامـت را به سرتاسـر 
شـبکه های  ایـن  برسـاند.  اسـالم  دنیـای 
شـیعه در قـم، خراسـان، ری، مدینـه، یمـن 
و در مناطـق دوردسـت و در همـه ی اقطـار 
دنیـا را همیـن عـده توانسـتند رواج بدهند و 
روزبـه روز تعـداد افـرادی را که مؤمـن به این 
مکتـب هسـتند، زیادتـر کننـد. امـام هادی 
همـه ی ایـن کارهـا را در زیـر بـرق شمشـیر 
تیـز و خونریز همان شـش خلیفـه و علی رغم 
آنهـا انجـام داده اسـت. حدیـث معروفـی 
دربـاره ی وفـات حضـرت هـادی )ع( هسـت 
کـه از عبـارت آن معلوم می شـود کـه عده ی 
قابـل توجهـی از شـیعیان در سـامرا جمـع 
شـده بودنـد؛ به گونـه ای که دسـتگاه خالفت 

هـم آنهـا را نمی شـناخت.   ۸3/5/25

در یکی از شــب های تابستانی ســال 1۳۴۹ 
نشســته بودم و به رادیو »صدای فلســطین« 
گوش می دادم. آن ایام مقارن با »سپتامبر سیاه« 
بود، که فلسطینی ها در اردن به شکل فجیعی 
قتل عام شــدند. آن حادثه، حادثه ای بزرگ و 
فاجعه ای عظیم بود. در قبال آن جریان، جز این 
کاری از دســت ما برنمی آمد که با دلی خونین 
به »صدای فلسطین« بچسبیم و آخرین اخبار 
قتل عام را از آن رادیو بشنویم. به خاطر دارم که 
آن شب، رادیو، تِلْگرام یاسر عرفات را که از اردن 
به کنفرانس سران عرب در قاهره فرستاده بود، 
پخش می کرد. من متن تِلْگرام را که گوینده ی 
رادیو تکــرار می کرد، می نوشــتم. هنوز برخی 
جمالت این تلگرام را به خاطر تأثیر شــدیدی 
که در من گذاشــت - به یاد دارم؛ و هنگامی که 
در سال 1۳۵۹ یاسر عرفات به تهران آمد، برخی 
عبارات آن را برایش بازخوانــدم؛ از جمله، این 
عبارت را: »دریایی از خون... و 20 هزار نفر کشته 
و زخمی... که یاسر عرفات گفت: »بلکه 2۵ هزار 

کشته و زخمی!«   منبع: خون دلی که لعل شد

خاطره رادیو فلسطین و دیدار 
یاسرعرفات ده سال بعد از آن

در جمهوری »بوسنی « که یکی از شش جمهوری یوگسالوی ]ســابق[ است و در مرکز آن شهری 
است به نام »سارایوو« - که یک شهر مسلمان نشین هست و از جمله ی مناطقی از اروپاست که آن جا 
نشانه های بسیار ذی قیمتی از اسالم هست؛ مساجد متعدد، کتابخانه های فراوان، کتاب های بسیار 
ذی قیمت و از همه بهتر و شیرین تر، مسلمانان خوش روحیه و شــاد و مؤمن و غالباً تا آن جایی که 
ما دیدیم، عالقه مند به جمهوری اســالمی و به امام عزیزمان و به ملت ایران. من توفیق پیدا کردم 
که در اجتماع این مردم حضور پیدا کنم، به مسجدشــان بروم، با آنها نماز بخوانم، برای آنها قدری 
صحبت کنم... و من سالم آن برادران شما را که در نقطه ی دوردستی زندگی می کنند اما با تمایالت 
مشترک و عقاید مشترک و احساسات مشترک، به شما عزیزان می رسانم.  فرازی از گزارش سفر 

در خطبه های نماز جمعه 67/12/12  

مسلمانان خوش روحیه و مؤمن در سارایوو

سفر آیت اهلل خامنه ای به رومانی، یوگوسالوی، بلگراد و سارایوو   
 میدان اصلی بخارست، اسفند 1367

بخشی از وصیت نامه سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی   |     1
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سازماندهی شیعیان زیر برق شمشیر خلفای عباسیماه رجب را با این چشم نگاه کنید
4 4حزب اهلل این است  |   انسان 250 ساله  |   4 درس اخالق  |  

اطالع نگاشت

»من چند سال قبل به مشهد رفته بودم؛ یکی از رفقای 
قدیمی ما -که پای بحث های خصوصــی و عمومی ما هفتـه

خیلی بوده است و اآلن هم او را زیاد می بینم- نواری به من 
داد و گفت خواهش می کنم شما این نوار را همینطور که 
در ماشین نشسته اید، گوش کنید. گفتم خیلی خوب. نوار را گذاشتم، 
دیدم او در سخنرانی های دوره های طوالنی من گشته است و از هر کدام 
تّکه ای را انتخاب کــرده که در آن، تصویر آینــده و وعده ی به آینده و 
حکومت علوی وجود دارد و از من می خواهد بپرســد االن هم همان 
تصویر را در ذهن دارید؟ البته اِشــکال او وارد نبود. من بعد خودش را 
دیدم و به او گفتم این اشکال وارد نیســت. االن هم اگر بخواهم در آن 

مقام حرف بزنم، همان حرف ها را می زنم و حرفم عوض نشده است.
بنده یک ماه رمضان در مسجد امام حسِن مشهد سخنرانِی مستمّر سی 

جلسه ای داشــتم... آن زمان به ضبط سخنرانی ها خیلی اهمیت داده 
نمی شد؛ اما استثنائا همه ی این سی سخنرانی ضبط شده است. این 
سخنرانی ها منبع خوبی برای مچ گیری ماست! در آن سخنرانی ها راجع 
به توحید، امامت، والیت، نبّوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است 
که االن هم آنها را تأیید می کنم. اینها پایه های فکری برای ایجاد یک 
نظام اسالمی بود؛ اگر چه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسالمی 
شش، هفت سال دیگر محّقق شود. می گفتیم اگر پنجاه سال دیگر هم 
ایجاد نشود، باالخره پایه های فکری اش اینهاست. آن کار، جهت دادن به 

فکر نسل جواِن آن روز بود.« ۸1/4/4

جلسات پرشور قرآنی
اشاره ی رهبر انقالب به سخنرانی های ایشــان در ماه مبارک رمضان 

سال 1۳۵۳ شمسی است. آن روزها، »سیدعلی خامنه ای« که طلبه ای 
۳۵ ساله بود، بعد از نماز ظهر و عصر، در مســجد امام حسن، واقع در 
انتهای بازار سرشور مشهد، هر روز، با دهان روزه، به جای آنکه به شیوه ی 
مرسوم، بر منبر بنشیند، پشت تریبون می ایستاد و قرآن به دست، با 
همان حالوت و حرارت همیشگی، از مبانی اندیشه ی اسالمی، مبتنی 
بر آیات قرآن سخن می گفت. هنوز چند روزی از این جلسه نگذشته 
بود، که آوازه ی آن در مشهد می پیچد و مردم مشهد، از گوشه و کنار، در 
آن ظهرهای گرم تابستان، خود را به این جلسات رساندند به طوری که 
حتی دیگر در گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای نشستن 
پیدا نمی شد. از هر نوع قشری هم در آن مسجد پیدا می شد و از همه 
بیشــتر جوان ها! حتی تعدادی از دانشجوهای پزشکی، برای شرکت 
 3  دیگر دانشــجوها یکی، دو اتوبــوس را هماهنگ کــرده بودند
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همین شــهادت ها پایه های جمهوری اسالمی را مســتحکم کرد. اگر این جوان های امثال فرزند شهید شــما، در دوران اختناق جهاد 
نمی کردند، مبارزه نمی کردند، صبر نمی کردند، این اتفاق نمی افتاد. اگــر مادرها، پدرها بی صبری می کردند، ناراحتی اظهار می کردند، 
دیگران را پشیمان می کردند از رفتن این راه، این اتفاق نمی افتاد. این اتفاقی که افتاد، که دنیا را تکان داد، تشکیل جمهوری اسالمی، این 

به برکت همین مجاهدت های فرزندان شماست.«    ۸۹/۸/7 )بخشی از بیانات رهبر انقالب در منزل شهیدان فاطمی(      
* شهید سیدحمیدرضا فاطمی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1354 توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد، و در سحرگاه هفدهم 

اسفند 54 به فیض شهادت نائل گردید. شهید سیدفرید فاطمی، برادر کوچک وی نیز از رزمندگان لشکر 17 علی بن ابیطالب)ع( بود که در عملیات والفجر هشت آسمانی شد. رهبر انقالب در سفر به قم در سال ۸۹ 
در منزل خانواده ی این شهید حضور یافتند و از آنان تقدیر کردند.   

برکت مبارزه جوانان انقالبی    |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهیدان سیدحمیدرضا و سیدفرید فاطمی* 

میلیون ها نفر باید آماده  دفاع و ضربه  متقابل باشیم

شــهادت امام هــادی )( بر عمــوم مســلمانان تســلیت باد

جوان انقالبی باید
 احساس »مسئولیت اجتماعی« بکند

درسی مهم برای نیروهای انقالبی
مروری بر اندیشه مبنایی رهبر انقالب درباره 
جامعیت اسالم به عنوان مسلکی اجتماعی و جامعه ساز



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

عدالت خواهی اصول 

هفته سخن

سال پنجم،  شماره 226|  هفته دوم اسفند ۹۸    3سال پنجم،  شماره 226 |  هفته  دوم اسفند 98 2    

1   که دانشجوها را از جلوی دانشگاه سوار می کردند و به 

مسجد می آوردند.
ســّید علی خامنه ای، آن روزها، برخالف عرف مرســوم 
جلســات دینی و عقیدتی، مباحثش را از »ایمان« شروع 
کرد و به »توحید« رســاند. بعد هم با مطــرح کردن دو 
ســرفصل »نبوت« و »والیــت« آن را به اتمام رســاند و 
توانست با کاشــتن بذرِ »ایمان آگاهانه« در قلب و جان 
جوانان مشهد، آنان را با قرآن آشتی دهد. و قرآن را از غربت 
طاقچه ها و ســفره های عقد و مجالس ختم درآورده و در 

اختیار جوانان بگذارد.

دغدغه همیشگی رهبر انقالب
بعدتر، آیت اهلل خامنه ای در مقدمــه ی کتابی که در آبان 
همان ســال، با عنوان »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در 
قرآن« چاپ شد چنین نوشــت: »طرح اسالم به صورت 
مســلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ 
و ناظر به زندگی جمعی انســان ها، یکــی از فوری ترین 
ضرورت های تفکر مذهبی اســت. مباحثات و تحقیقات 
اســالمی، پیش از این به طور غالب، فاقد این دو ویژگی 
بس مهم بوده و از این رو، در مقایســه ی اسالم با مکاتب و 
مســالک اجتماعی این روزگار، باحثــان و جویندگان را 
چندان که شــاید و باید، به نتیجه ی ثمربخش و قضاوت 
قاطع نرسانیده است؛ یعنی از اینکه بتواند مجموعا طرح 
و نقشه  ی یک آیین متحداالجزا و متماسک را ارائه دهد و 
نسبت آن را با مکتب ها و آیین های دیگر مشخص سازد، 
عاجز مانده اســت. به عالوه، چون عموما بحث ها ذهنی و 
دور از حیطه ی تأثیر عملی و عینی و مخصوصا اجتماعی، 
انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسبت 
به زندگی جمعی انسان ها، علی الخصوص نسبت به تعیین 
شــکل و قواره ی جامعه، تعهد و تکلیف و حتی نظریه ی 

روشن و مشخصی را ارائه نداده است.«
ایشان سپس به عنوان راهکار، چنین پیشنهاد می دهند که: 
»معارف و دستگاه فکری اسالمی از تجرد و ذهنیت محض 
خارج گشته و همچون همه ی مکاتب اجتماعی، ناظر به 
تکالیف عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از 
مباحث نظری، از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی 
انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن 
به این هدف ارائه می دهد، مورد بررسی و تأمل و تحقیق 

قرار گیرد.«
از آن روزها تا به امروز، گرچه ۴۵ سال گذشته، اما همچنان 
این موضوع، یعنی ارائه ی معارف اسالمی به مثابه »مسلکی 
اجتماعی« که برای همه ی شئون و بخش های مختلف 
زندگی انسان برنامه دارد، در دستور کار رهبر انقالب قرار 
داشته است. برای همین، طلبه ی ۳۵ ساله ی مشهدِی آن 
روزها، که حاال تبدیل بــه رهبر حکومتی دینی و انقالبی 
شده است، در کمتر سخنرانی ای هست که از معارف قرآنی 
و روایی، سخنی به میان نیاورد. پربیراه نیست بگوییم که 
اساسا مبنای تمامی بیانات ایشــان در طول همه ی این 
سال ها، مستقیم یا غیرمســتقیم مبتنی بر اندیشه های 
ناب اسالمی بوده است. و این، می تواند درس مهمی برای 

سیاسیون و از آن مهم تر نیروهای مؤمن و انقالبی باشد. 

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

نقش رژیم صهیونیستی در ترور حاج قاسم
پایـگاه آمریکایی هیـل نزدیک بـه کنگـره، با ارائـه ی جزئیاتـی جدیـد از ترور 
سپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی، مشـارکت رژیم صهیونیسـتی در این جنایت 
را تأییـد کـرده اسـت. به نوشـته ی ایـن پایـگاه، عملیـات تـرور عالوه بـر رصد 
ماهـواره ای، نیازمنـد دریافـت تأییدیـه ی نهایـی از مهره هـای اطالعاتـی بـر 
روی زمیـن بـوده و از آنجـا که قـرار بـوده هواپیمـای حامـل هـدف وارد بغداد 
شـود، الزم بوده افرادی در صحنـه حاضر باشـند و خروج فرمانـده فقید نیروی 
قدس سـپاه از هواپیمـا را تأییـد کنند و آمریـکا با کمـک رژیم صهیونیسـتی، 

شـبکه هایی بـرای انجـام ایـن کار سـازمان دهی کـرده اسـت.

قدرت موشکی و پدافندی یمن چند برابر شد
»مهـدی المشـاط«، رئیـس شـورای عالی سیاسـی انصـاراهلل یمـن امـروز از ۴ 
سـامانه ی جدید پدافنـد هوایی »ثاقـب1«، »ثاقـب2«، »ثاقـب۳« و »فاطر2« 
که توسـط متخصصـان یمنی ارتقـاء داده شـده، رونمایـی کرد. گفته می شـود 
کـه ایـن سـامانه های پیشـرفته در مرحلـه ی تسـت، تعـداد زیـادی جنگنـده 
و پهپـاد سـعودی را بـا موفقیـت سـرنگون کرده انـد. وزیـر دفـاع یمن نیـز در 
مصاحبـه ای اعـالم کـرد: جنگنده هـای متجـاوز جرأت پـرواز بـر فـراز یمن را 

نخواهنـد داشـت.

ترکیب مجلس یازدهم بی بی سی را عصبانی کرد!
 بی بی سـی ضمـن ابـراز نگرانـی از ترکیب آینـده ی مجلس شـورای اسـالمی، 
در گزارشـی با تندرو خوانـدن نمایندگان جـوان و انقالبی مدعی شـد، مجلس 
جدیـد انـزوای ایـران را عمیق تـر و خطـر جنگ را بیشـتر می کنـد و فقـر را در 
کشـور گسـترده تر خواهد کـرد! ایـن در حالی اسـت که رسـانه های غربـی، از 
جمله بی بی سـی، سـی ان ان و فرانـس2۴ در همان سـاعات اولیـه ی  انتخابات، 

آنرا فاقـد هر گونـه تأثیر یـا تغییـر در زندگـی مـردم ارزیابی کـرده بودند.

شهرک های صهیونیستی به جهنم تبدیل شدند
دو نفر از اعضای شـاخه ی نظامی جهاد اسـالمی فلسـطین در جریـان حمله ی 
رژیـم صهیونیسـتی بـه دمشـق، و یـک نفـر دیگـر در حملـه ی ایـن نیروها به 
خان یونس به شـهادت رسـیدند. جهاد اسـالمی فلسـطین نیز در پاسـخ به این 
اقدامات جنایتکارانه، مناطق شهرک نشـین رژیم صهیونیسـتی را به وسـیله ی 
راکت هـا و موشـک های متعـددی مـورد حملـه قـرار داد. در پی ایـن حمالت، 
سـخنگوی گردان هـای قـدس اعـالم کـرد: رزمنـدگان مـا در درگیـری اخیر، 
شـهرک های صهیونیسـتی را بـه جهنـم تبدیـل کردنـد و موفـق بـه تثبیـت 

معادله ی بمبـاران مقابـل بمباران شـدند.

تسلیم نسخه های غربی نشویم
بدانیم نسـخه های غربـی برای مـا قابل اعتمـاد نیسـتند. من نمی گویـم بکلّـی رد کنیم؛ 
نـه، بسـنجیم. تسـلیِم بی بروبرگـرِد نسـخه های غربـی نمی شـود شـد؛ نـه در زمینـه ی 
اقتصـاد، نـه در زمینه هـای دیگر مثـل مسـئله ی جمعّیـت... مشـکل اقتصادی کشـور با 
نسـخه های غربـی درسـت نخواهـد شـد. تاکنـون هـم در طـول سـال های مختلـف هر 
وقت نسـخه های غربی را بـه کار گرفتیـم، سـودی نبردیم، از یـک جاهایی ضـرر کردیم؛ 
قضّیـه ی تعدیـل وقتی کـه در دهـه ی هفتـاد پیـش آمـد، مشـکل عدالـت اجتماعـی در 
کشـور ما به معنـای واقعـی کلمـه ضربه خـورد، شـکاف طبقاتـی به وجـود آمـد؛ ممکن 

۹7/3/2 اسـت یک فوائدی داشـت اّمـا این ضررهـای عمـده را هم مـا تحّمـل کردیـم. 

اخبار مقاومت

یکی از نکاتی که رهبــر انقالب در چند دیدار اخیر با عبارات و جمالت متفاوت نســبت به آن تذکر داده اند، موضوع »مســئولیت 
اجتماعی« است. به عنوان مثال رهبر انقالب در دیدار مداحان و یا پیش از آن دیدار پرستاران، عموم مردم را به کمک و همدلی و یاری 
رساندن به یکدیگر سفارش کرده اند. این کمک رسانی ها اگرچه در بحران ها و مصیبت هایی همچون زلزله ی کرمانشاه و سیل لرستان 
و خوزستان و گلستان جلوه هایی ماندگار از فداکاری و همت و اراده را به تصویر کشیده است، اما این روزها که کشور درگیر برخی از 
مسائل جدید است هم شایسته است که  نمودار شود. نشریه ی خط حزب اهلل شش نکته از بیانات رهبر انقالب در این زمینه را در قالب 

اطالع نگاشِت زیر مرور کرده است.

جوان انقالبی باید احساس 
»مسئولیت اجتماعی« بکند
مروری بر یک هشدار مهم رهبر انقالب در چند سخنرانی اخیر

1. مسئولیت شناسی نقطه مقابل غفلتی که دشمن می خواهد 
خود اینکه یک مردمی، یک مجموعه ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور نسبت 
به آینده احساس وظیفه کند، نسبت به مدیریت کشور احساس وظیفه کند و بخواهد در 
آن دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کند، چیز ارزشمندی است؛ این ضد آن غفلتی است 
که دشمن می خواهد بر ما تحمیل کند. این روحیه را باید حفظ کرد؛ روحیه ی حضور را، 
روحیه ی شــرکت را، روحیه ی همکاری و تعاون را. به مناسبت مسائل اقتصاد، روحیه ی 

مصرف داخلی را؛ که این هم یکی از مقوالت مهم است. ۹1/7/22

2. نیاز امروز جامعه ما همدلی و 
مسئولیت پذیری است

امروز جامعه ی ما به شــفّقت بین افراد و آحاد جامعه 
احتیــاج دارد؛ امــروز جامعه ی ما بــه همدلی، به 

مســئولّیت پذیری، به بردباری، به صبر، به مانند 
این چیزها احتیاج دارد. ما امروز در حال حرکت 

در یک مسیر بســیار مهم، پُرافتخار و خطیر 
هســتیم؛ ما جامعه ی ایرانی، داریم به سمت 
قلّه ای حرکت می کنیم و حرکت به ســمت 
قلّه مراقبت الزم دارد، شــرایطی الزم دارد؛ در 
جاّده های صاف و آسفالته، آن مراقبت ها لزومی 
ندارد؛ اّما وقتی انسان دارد به سمت یک قلّه ای 

حرکت می کند مراقبت هایی الزم است. امروز 
جامعه ی ما، کشور ما، مردم ما، احتیاج دارند به این 

خصوصّیات: با هم صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با 
هم مهربان باشیم، با شفّقت باشیم، به هم کمک کنیم. 

البّته ِجِبلّت ایرانی و ریشه های اخالقی ایرانِی مسلمان 
همین ها است. ۹۸/10/11

3. کمک به دیگران و معرفت فاطمی
یک بخش دیگری از معارف فاطمی، مســئله ی کمک به دیگران است وقتی 

]امام حسن مجتبی علیه السالم[ می پرســد که مادر ]چرا[ شما در حال دعا و تضّرع 
فقط برای دیگران دعا کردی؟ جواب می شنود که »یا بَُنیَّ الجاَر ثُمَّ الّدار«؛ اّول همسایه، 
بعد خودمان؛ این یک درس اســت، این یک راه اســت، این یک مسئولّیت اجتماعی 
را به ما یادآوری می کند. یا در قضّیه ی مســکین و یتیم و اســیر که خدای متعال در 
سوره ی هل اتی این جور با عظمت از این حادثه یاد می کند... این حادثه، یک حادثه ی 
نمادین است... خب حضرت زهرا می توانست آنجا بگوید که بروید مسجد پیغمبر، آنجا 
حکومت اسالمی است دیگر -حاال هم بعضی ها می گویند که چرا گداپروری می کنید، 
خب حکومت اسالمی است و باید انجام بدهد- نه، وظیفه ی حکومت، وظیفه ی جامعه 
را نفی نمی کند. انسان ها در جامعه موّظفند که به معنای واقعی کلمه به یکدیگر کمک 
بکنند؛ هم کمک مالی، هم کمک فکری، هم کمک آبرویی، انواع و اقسام کمک ها باید 

در جامعه شکل بگیرد؛ این درس فاطمی است، این معرفت فاطمی است. ۹۸/11/26

4. رسانه ها روحیه کمک به همدیگر را ترویج کنند
شما دیدید در قضایا و بالیای طبیعی ای که پیش می آید مردم چطور با دل و جان می روند، حرکت می کنند؛ بله، اینها هست، ]اّما[ 
باید ترویج بشود، باید توسعه پیدا کند. همه ی کسانی که در این زمینه ها می توانند نقش ایفا کنند، ]مثل[ دستگاه های مدیریّتی، 
سازمان های تبلیغاتی، رسانه ها، معلّمان دین، حّتی فّعاالن سیاسی باید این فضایل را و دارندگان این فضایل را ترویج کنند تا این 
فضایل در جامعه ی ما گسترش پیدا کند. من در تلویزیون چند شب قبل از این دیدم یک مرد محترمی را نشان 
داد که نه میلیاردر بود، نه مدیر یک مؤّسســه ای بود، نه پول بی  حساب و کتابی داشت، اّما 
توانسته بود با تالش و کوشــش و جمع کردن اعانت های این و آن، صدها زوج را 
جهیزیه بدهد؛ انبارش را نشان دادند و بنده در تلویزیون نگاه می کردم؛ بله، 
اینها را باید ترویج کرد، این انسان ها را باید ترویج کرد، این  جور کارها را 
باید ترویج کرد. ترویج فضایل یکی از وظایف همه ی آحاد جامعه 

و کسانی است که می توانند این کار را انجام بدهند. ۹۸/10/11

6. جوان انقالبی باید احساس مسئولیت دینی و اجتماعی بکند
خطاب من به مجموعه ی انقالبی و عالقه مند به مسائل انقالب است؛ آنهایی که انقالب را دوست دارند، آنهایی که به  معنای واقعی کلمه 
انقالب اسالمی را وسیله ی نجات این کشور و تأمین آینده ی این کشور می دانند؛ خطاب من به آنها است. من می گویم شما دانشجوها 
باید خودتان را در صفوف مقّدم مبارزه حس کنید. یک مبارزه ای است، وجود دارد، تمام نشده، ممکن است حاالحاالها هم تمام نشود، 
ادامه داشته باشــد؛ در صفوف مقّدم این مبارزه باید خودتان را احساس کنید و قرار بدهید... دانشجو باید احساس مسئولّیت انسانی، 

احساس مسئولّیت ملّی، احساس مسئولّیت دینی و اجتماعی و بین المللی بکند؛ این چیزی است که از دانشجو توّقع می رود. ۹6/3/17

5. عمل نکردن به وظیفه، خشم خدا 
را درپی خواهد داشت

وقتی یک وظیفه ای متوّجه ما شد، آن وظیفه را 
باید عمل کنیم؛ اگر عمل نکنیم خدای متعال 
به خشــم می آید. ببینید یک نمونه در قرآن 
حضرت یونس، پیغمبر بزرگوار الهی ]اســت 
که[ از قوم خــودش قهر کرد؛ از نظــر ما کار 
بی منطقی هم نکرد، ســال ها دعوت کرده بود 
این ها را به هدایت و اینهــا روی کفر و ضاللت 
پافشاری کرده بودند؛ دیگر این آدم چه  کار کند؟ 
قهر کرد و ]از میان آنها[ بیــرون آمد، اّما در منطق 
الهی نباید قهر می کرد؛ َوَذا الّنــوِن اِذ َذَهَب ُمغاِضًبا 
َفَظنَّ اَن لَن نَقِدَر َعلَیه؛)انبیــاء/87( خیال کرد ما بر او 
ُلماِت اَن ال اِلَه ااِّل اَنت؛  سخت نخواهیم گرفت؛ َفنادی فِی الظُّ
خدای متعال او را دچار آن حادثه ی عجیب کرد که اگر چنانچه 
این ذکر را نمی گفت، این توّسل را نمی کرد، لَلَِبَث فی بَطِنه اِلی یَوِم 
یُبَعثون؛)صافات/1۴۴( تا قیامت آنجا بنا بود بماند؛ ببینید! او چون پیغمبر 
است مجازاتش سنگین تر از دیگران است. اگر مسئولّیتی داشتیم و عمل نکردیم، 
خدای متعال با ما برخورد می کند؛ َفَظنَّ اَن لَن نَقِدَر َعلَیه )انبیاء/87( خیال می کند که ما بر 
او سخت نخواهیم گرفت؛ نه، سخت می گیریم؛ خداوند سخت می گیرد... این را همیشه باید به یاد داشته 

باشیم؛ از خدا هم باید کمک بخواهیم. ۹۸/11/26


