
گـزارش    جنگی که بود، جنگی که هست
هنوز زمان زیادی از پیروزی انقاب نوپای اســـامی هفتـــــه

مـــردم ایران نگذشـــته بود که صدام بـــا دنیایی از 
امکانات نظامی و پشـــتیبانی سیاسی ابرقدرت ها 
به مرزهای کشور هجوم آورد؛ همه ایران دل نگران خوزستان 
بود. لشـــکر عاشـــورای تبریز ، امام حسین� اصفهان ،77 
خراســـان، قدس گیان و... همه آمدند تا ایران، ایران بماند 
و این تنها نمونه از جنگ های چند قرن اخیر باشـــد که در آن 
حتـــی یک وجـــب از خاک وطن در اختیار بیگانه قرار نمی گیرد.  

بـــا وجود رزمندگانی از شـــهرها و روســـتاهای دوردســـت در 
خـــط مقدم جبهه و زنانی قوی و فداکار در پشـــت جبهه برای 
پشـــتیبانی و امدادرســـانی و با ایستادگی و حمایت یکپارچه 
مـــردم از اقـــوام مختلف، نقشـــه جنـــگ نظامی دشـــمن با 
شکســـت مواجه شـــد؛ اما جنگ تمام نشـــد: »دشمن االن 
در حـــال جنگ اســـت؛ جنـــگ، جنگ نظامی نیســـت اّما جنگ 
هست، جنگ نرم هست، جنگهایی هست که از جنگ نظامی 
1396/10/6دشمن همان دشمن است؛  خطرناک تر است.«   
اما تجهیزات دشـــمن و میدان دشـــمنی و خباثت او متفاوت 

شـــده اســـت: »امروز میدان رزم میدان رزم قدرت نرم است و 
قدرت نرم دشـــمن شبهه پراکنی اســـت... یعنی ما یک ملتی 
داریم که این ملت آمدند با اعتقاد و ایمان کامل پای انقاب 
ایســـتادند، جـــان دادند، زحمت کشـــیدند، خودشـــان را به 
زحمت انداختند، انقاب را به پیروزی رســـاندند، بعد هشـــت 
ســـال در یـــک جنگ تحمیلی ایســـتادگی کردنـــد، بعد هم در 
مقابل فتنه هایی که تا امروز وجود داشته ایستاده اند، هر جا 
الزم بوده حضور پیدا کرده اند؛ مردم این جوری هستند دیگر؛ 

ادامه در صفحه 3خب حاال اگر چنانچه دشمن بخواهد 
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خدا را فراموش نکن...
بررسی موضوع نترسیدن از دشمن در کار فرهنگی و تبلیغی، بر اساس بیانات رهبر انقالب اسالمی

روحیه جهادی را باید در جامعه تقویت کرد

اجتناب از گناه اساسی تریِن کارهاست

شـــهید یعنی آن انســـانی که در راه آرمانهای معنوی کشـــته میشـــود. و خدای متعال هم در پاســـخ به این ایثار و این گذشت بزرگ، حضور او را 
ت او تداوم میبخشد و یاد او، فکر او، آرمان او زنده میماند. این خاصّیت کشته شدن در راه خدا است. آن کسانی که در راه خدا کشته 

ّ
در مل

میشوند، زنده هستند. جسم آنها زنده نیست، اّما وجود حقیقی آنها زنده است.   136۸/۵/۲۵

یاد و آرمان شهیدان زنده میماند 
این شماره تقدیم می شود به شهید احمد کشوری نیا

شهید هفته  

مزار: آرامستان سراب یاس شهر خرم آباد  محل شهادت: در حین تعقیب قاچاقچیان در شهرستان ساوه تاریخ شهادت:    1401/10/17

ُپرامید و متحد در مقابل دشــمنُپرامید و متحد در مقابل دشــمن
در جنگ سنگین و ترکیبی علیه ایران اسالمی، وظیفه فعاالن فرهنگ و هنر و رسانه چیست؟



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

یادداشت هفته

بررسی موضوع نترسیدن از دشمن در کار فرهنگی و تبلیغی، بر اساس بیانات رهبر انقالب اسالمی

خدا را فراموش نکن...
 راهبرد ضروری و همیشگی فعاالن فرهنگی

چگونگـــی  فرهنـــگ،  اهالـــی  دغدغه هـــای  از  یکـــی 
مواجهـــه بـــا واکنـــش مخالفـــان اســـت: »گاهـــی همیـــن 
ـــی  ـــای بزرگ ـــا، آدمه ـــن کردنه ـــر و توهی ـــخرها و تحقی تمس
ــار  ــه اجبـ ــه بـ ــور کـ ــد؛ آن طـ ــاره میکنـ ــتأصل و بیچـ را مسـ
ـــن  ـــذا در ای همرنـــگ جماعـــت میشـــوند.«    1374/11/۲0ل
شـــرایط بایـــد میـــان دوگانـــه خشـــیت از خداونـــد و تـــرس 
از حـــرف دنیامـــداران یکـــی را انتخـــاب کـــرد: »دســـتگاهها 
ـــند  ـــب باش ـــا مراق ـــد کام ـــی بای ـــر فرهنگی-تبلیغ و عناص
کـــه حـــرف خـــدا در هیـــچ شـــرایطی زمیـــن نمانـــد و در 
ایـــن زمینـــه نبایـــد از جنجـــال و هوچی گـــری و اتهامـــات 
ترســـید.«   1401/10/۲۸ در واقـــع »خشـــیت از پـــروردگار بـــه 
معنـــای »ماحظـــه، رعایـــت و مراقبـــت« راهبـــرد ضـــروری 
و همیشـــگی فعـــاالن عرصـــه فرهنـــگ و تبلیـــغ اســـت.«  

  1401/10/۲۸  
ـــت:  ـــمن اس ـــی دش ـــت های قطع ـــی از سیاس هراس افکن
»هـــر گونـــه حرکتـــی را کـــه در کشـــور بـــه ســـمت صـــاح 
ـــود  ـــمن وج ـــیعی از دش ـــه ی وس ـــک جبه ـــرد، ی ـــام بگی انج
دارد کـــه اینهـــا نشســـته اند دارنـــد دائـــم فکـــر میکننـــد کـــه 
ـــم  ـــخت افزاری، ه ـــای س ـــم در زمینه ه ـــد، ه ـــا بزنن ضربه ه
همیـــن  نرم افزاری شـــان  نرم افـــزاری؛  زمینه هـــای  در 
اســـت کـــه اینهـــا تصمیم هـــای مهـــم و درســـت و منطقـــی 
را کـــه در کشـــور گرفتـــه میشـــود، بـــا تبلیغـــات وســـیعی کـــه 
دارنـــد، زیـــر ســـؤال ببرنـــد.«     1399/3/14 در عرصـــه تبلیـــغ 
غـــون 

ّ
ذیـــن یبل

ّ
و تبییـــن »یـــک مطلـــب ایـــن اســـت... »ال

اهلل و کفـــی 
ّ

رســـاالت اهلل و یخشـــونه و الیخشـــون احـــدا اال
ـــرط  ـــا ش ـــن دو ت ـــا ای ـــاالت اهلل، ب ـــِغ رس ـــیبا«. تبلی ـــاهلل حس ب
ــون  ــک. »و ال یخشـ ــن یـ ــونه«، ایـ ــت: »یخشـ ــی اسـ عملـ
 اهلل.««    13۸۸/9/۲۲  خداونـــد می فرمایـــد 

ّ
احـــدا اال

کســـانی کـــه »تبلیـــغ میکننـــد رســـاالت الهـــی را، از خـــدا 
ــند.«     1396/10/6 و در  ــدا نمیترسـ ــر خـ ــند، از غیـ میترسـ
 حســـیبا«؛ خـــدا را فرامـــوش 

َ
ایـــن راه »»و کفـــی بـــاهَّلّل

نکـــن، خـــدا حســـابت را دارد. در میـــزان الهـــی، رنـــج تـــو، 
محرومیـــت تـــو، کـــّف نفـــس تـــو، حرصـــی کـــه خـــوردی، 
ـــه  ـــی ک ـــون دل ـــردی، خ ـــه ک ـــیدی، کاری ک ـــه کش ـــی ک زحمت
خـــوردی، دندانـــی کـــه روی جگـــر گذاشـــتی، اینهـــا هیـــچ 

وقـــت فرامـــوش نمیشـــود.«     1390/7/۲0 
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه »غیـــر خـــدا در مقابـــل ایـــن 
صف آرایـــی  رســـاالت اهلل،  غیـــن 

ّ
مبل الهـــی،  غیـــن 

ّ
مبل

دارنـــد؛ بحـــث بـــر ســـر دعـــوا اســـت.«     1396/10/6 در 
واقـــع »اصـــل قضیـــه در دعـــوت انبیـــاء، تبلیـــغ اســـت.«  
ــا  ــاندن یعنـــی حجابهـ ــی رسـ ــغ، یعنـ   13۸7/3/۲1  »تبلیـ
و مانعهـــا را درَنوردیـــدن، و رســـاندن ســـخن حـــق بـــه 
ــاء  ــه »انبیـ ــد.«      1370/۲/3البتـ ــد برسـ ــه بایـ ــزی کـ مرکـ
ــط  ــاء فقـ ــر انبیـ ــود. اگـ ــط نبـ ــئله گوئی فقـ ــان مسـ کارشـ
ــرای  ــی را بـ ــال و حرامـ ــه حـ ــد کـ ــا میکردنـ ــن اکتفـ ــه ایـ بـ
مـــردم بیـــان کننـــد، ایـــن کـــه مشـــکلی وجـــود نداشـــت؛ 
ـــت  ـــی اس ـــه تبلیغ ـــن چ ـــاد... ای ـــا در نمی افت ـــا اینه ـــی ب کس
ــان  ــه انسـ ــت کـ ــدرج اسـ ــردم در او منـ ــیت از مـ ــه خشـ کـ

ـــرای  ـــاء ب ـــد از مـــردم نترســـد در حـــال ایـــن تبلیـــغ... انبی بای
اقامـــه ی حـــق، بـــرای اقامـــه ی عـــدل، بـــرای مبـــارزه ی 
بـــا ظلـــم، بـــرای مبـــارزه ی بـــا فســـاد قیـــام کردنـــد، بـــرای 

شکســـتن طاغوتهـــا قیـــام کردنـــد.«     13۸۸/۲/۲3 

 کسی که موحد باشد از دیگران نمی ترسد
مســـئله نترســـیدن از دشـــمن در قـــرآن مـــورد توجـــه 
ــا تـــرس  ــه بـ اســـت: »در اســـام عواملـــی وجـــود دارد کـ
از غیـــر خـــدا در درون انســـان مبـــارزه میکنـــد و آن را از 
درون ســـرکوب میکنـــد و اجـــازه نمیدهـــد کـــه ماننـــد 
بنـــد، پاگیـــر او شـــود. تـــرس، دشـــمنی درونـــی اســـت 
ــیده  ــوچ و پوسـ ــوَرد و او را پـ ــان را از درون میخـ ــه انسـ کـ
میســـازد.«     )تفســـیر ســـوره برائـــت، ص137( و »کار دشـــمن 
دلهـــره  افکنـــدن اســـت. کار دشـــمن ایـــن اســـت کـــه دلهـــره 
بینـــدازد، بترســـاند، ناامیـــد کنـــد؛ ایـــن کار دشـــمن اســـت، 
کار شـــیطان اســـت؛ مـــال امـــروز هـــم نیســـت، همیشـــه 
بـــوده؛ در طـــول تاریـــخ و در طـــول تاریـــخ اســـام.«     
1397/11/19 امـــا »کســـی کـــه بـــا منطـــق دیــــن، آشنــــا باشــــد، 
ـــد  ـــازد، و موّحـ ـــدن نمیسـ ـــا ترسیـ ـــد ب ـــه توحی ـــد ک میفهم
از قدرتهـــای غیـــِر خدایـــی نمی هراســـد. اســـام هیـــچ 
ـــم، موجـــب تـــرس نمیدانـــد... الزمـــه ی 

َ
قدرتـــی را در عال

توحیـــد آن اســـت کـــه فقـــط از خـــدا بترســـید؛ چراکـــه 
ــد.«      ــذر کنـ ــد از او حـ ــت و بایـ ــدا اسـ ــده ی خـ ــی بنـ آدمـ
ــرات  ــرا »از جملـــه ی تأثیـ ــیر ســـوره برائـــت،ص137( زیـ )تفسـ
توحیـــد در روان یـــک موحـــد ایـــن اســـت کـــه ریشـــه ی تـــرس 
را در او می خشـــکاند، و ایـــن خیلـــی مهـــم اســـت. در قـــرآن 
ـــه  ـــود ک ـــاب می ش ـــن خط ـــه مؤمنی ـــورد... ب ـــن م در چندی
ـــرس از دیگـــران را  ـــم َو خافـــوَن"، ریشـــه ی ت ـــا َتخافوُه

َ
"ف

ـــه از  ـــی ک ـــید؛ و کس ـــن بترس ـــکانید، از م ـــود بخش در دل خ
خـــدا ترســـید، از هیـــچ کـــس دیگـــری نمی ترســـد. کســـی 
ـــروردگار  ـــه قـــدرت پ ـــود، کســـی کـــه اعتقـــاد ب کـــه موحـــد ب
داشـــت؛ تـــرس در او از بیـــن مـــی رود.«     )طـــرح کلـــی اندیشـــه 

اســـامی در قـــرآن، ص۲۸9( 

 ترس موجب می شود حقیقت را نفهمید
مســـئله تـــرس و خـــوف حتـــی در مرحلـــه فهـــم حقیقـــت 
هـــم تأثیـــر دارد: »مـــا نـــه فقـــط در عمـــل احتیـــاج بـــه 
ــجاعت  ــه شـ ــاج بـ ــم احتیـ ــم هـ ــم، در فهـ ــجاعت داریـ شـ
داریـــم... اگـــر شـــجاعت نبـــود، حتـــی در فهـــم هـــم خلـــل 
ـــذا »فهمیـــدن  ـــه وجـــود خواهـــد آمـــد.«     13۸۸/7/۲   ل ب
حـــق بـــا خشـــیت الهـــی حاصـــل میشـــود.«     13۸۸/9/۲۲ 
 تـــرس از مالمـــان، 

ّ
یعنـــی »تـــرس نداشـــته باشـــیم؛ واال

تـــرس از جانمـــان، تـــرس از آبرویمـــان، انفعـــال در مقابـــل 
دشـــمن، تـــرس از جـــّو، تـــرس از فضـــا؛ اگـــر ایـــن حـــرف را 
ـــم،  ـــود؛ اگـــر ایـــن حـــرف را بزنی ـــد ب ـــه مـــا خواهن ـــم، علی بزنی
فـــان لکـــه را بـــه مـــا خواهنـــد چســـباند؛ ایـــن ترســـها فهـــم 
ـــر  ـــه خاط ـــان ب ـــی انس ـــد. گاه ـــل میکن ـــم مخت ـــان را ه انس
ایـــن ترســـها، بـــه خاطـــر ایـــن ماحظـــات، صـــورِت مســـئله 
را درســـت نمیفهمـــد؛ نمیتوانـــد مســـئله را درســـت درک 

بکنـــد و حـــل بکنـــد؛ موجـــب اشـــتباه خواهـــد شـــد.« 
ــردد  ــا بر می گـ ــر »طمع هـ ــن خاطـ ــه همیـ      13۸۸/7/۲بـ
بـــه تـــرس، و ترس هـــا ریشـــه ی بدبختی هـــا در زندگـــی 
انسان هاســـت. شـــما در طـــول تاریـــخ نـــگاه کنیـــد تـــا 
ببینیـــد کـــه چـــه چیزهایـــی موجـــب شـــد کـــه طرفـــداران 
ــرار  ــا کـــه در اقلیـــت قـ ــرار بگیرنـــد، آنجـ حـــق در اقلیـــت قـ
گرفتنـــد. چـــه چیزهایـــی موجـــب شـــد کـــه مردمـــی کـــه 
حـــق را شـــناخته بودنـــد، دنبـــال حـــق نرونـــد... غالبـــا 
ــد،  ــه می کنـ ــری و تحقیـــق و مطالعـ ــه آدم پیگیـ وقتـــی کـ
می بینـــد کـــه منشـــأ ایـــن همـــه تـــرس اســـت، تـــرس!«     

)طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـامی در قـــرآن، ص۲90(

 ترِس فعال در انسان مؤمن وجود ندارد
ـــمن  ـــت، دش ـــق و حقیق ـــون ح ـــه »چ ـــرد ک ـــه ک ـــد توج بای
دارد؛ بیـــان حقیقـــت آســـان نیســـت. دشـــمنان حقیقـــت 
دنیاداراننـــد، قدرتمنداننـــد، طواغیـــت عالمنـــد؛ در 
طـــول تاریـــخ ایـــن جـــور بـــوده اســـت، تـــا آخـــر هـــم، تـــا 
زمانـــی کـــه دولـــت حقـــه ی ولی عصـــر )ارواحنـــا فـــداه( 
ـــود.«13۸۸/9/۲۲  ـــد ب ـــور خواه ـــن ج ـــد، همی ـــور بکن ظه
دشـــمنان »عـــّده ای را بـــر اثـــر اشـــتباه یـــا ســـوءفهم     
ــان  ــل انسـ ــه در مقابـ ــه و موذیانـ ــات خصمانـ ــا تبلیغـ یـ
قـــرار میدهنـــد؛ راه مقابلـــه فقـــط ایـــن اســـت کـــه انســـان 
  13۸۲/4/7 ــد.«   ــرار دهـ ــاک قـ ــی را مـ ــبه خدایـ محاسـ
پیوســـتن عـــده ای بـــه دشـــمن به خاطـــر همیـــن تـــرس 
اســـت: »علـــت اینکـــه می رفتنـــد تســـلیم می شـــدند، 
اینکـــه  علـــت  می کردنـــد،  همـــکاری  اینکـــه  علـــت 
مـــزدور می شـــدند، علـــت اینکـــه در مقـــام مـــزدوری، 
خـــود شـــیرینی هـــم می کردنـــد، خوش رقصـــی هـــم 
می کردنـــد، ایـــن نبـــود جـــز تـــرس.«     )طـــرح کلـــی اندیشـــه 
ــا در راه  ــوار مـ ــام بزرگـ ــذا »امـ ــرآن، ص۲91( لـ ــامی در قـ اسـ
حـــق و عدالـــت قائـــل بـــه رودربایســـتی و ماحظـــه ی 
ایـــن و آن و تـــرس و ضعـــف و عقب نشـــینی نبـــود؛ او 
هـــم همان طـــور کـــه امیرالمؤمنیـــن توصیـــه فرمـــوده 
ــة  ـ

ّ
ــدی لقل ــق الهـ ــی طریـ ــوا فـ ــه: »ال تستوحشـ ــود کـ بـ

اهلـــه«، از تنهائـــی نمیترســـید؛ از اینکـــه تنهـــا بمانـــد، 
ــا اوســـت، پـــس  ــق بـ ــه نداشـــت؛ حـ ــید، واهمـ نمیترسـ
خـــدا بـــا اوســـت.«    13۸6/۵/6پـــس »از روگردانـــدن و 
ـــخر  ـــد. از تمس ـــی نکنی ـــاس تنهای ـــمن احس ـــراض دش ِاع
دشـــمن دربـــاره آنچـــه در دســـت شماســـت - کـــه گوهـــر 
گرانبهایـــی اســـت - عقیده تـــان سســـت نشـــود.«     
 1374/11/۲0بنابرایـــن »مهم تریـــن تأثیـــر روانـــی توحیـــد 
در روح یـــک انســـان ایـــن اســـت کـــه در راه خـــدا، در راه 
تکلیـــف، در راه آنچـــه کـــه هـــدِف وجـــود خـــود تشـــخیص 
می دهـــد، از دشـــمنان ایـــن راه نهراســـد. نمی گویـــم 
ــم  ــش هـ ــی دلـ ــد، گاهـ ــته باشـ ــاب نداشـ ــف اعصـ ضعـ
اضطرابـــی پیـــدا نکنـــد، نـــه؛ تـــرس فعـــال نداشـــته باشـــد، 
بیـــِم فعـــال نداشـــته باشـــد. تـــرس و بیمـــی کـــه او را از 
پیمـــودِن راِه خـــدا بـــاز بـــدارد، در وجـــوِد او نباشـــد.«     

)طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـامی در قـــرآن، ص۲9۵(
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نصرت الهی متوقف بر نصرت دین خداست

به رسم آیه ها  

بایــد ســعی کنیــم خودمــان را پاکیــزه کنیــم، بایــد تطهیــر کنیــم 
خودمــان را؛ بــدون طهــارت باطــن نمیشــود بــه مقامــات 
ع اســت، بــا  رســید... طهــارت باطــن، بــا تقــوا اســت، بــا ور
ماحظــه اســت؛ ماحظــه ی دائمــی و مراقبــت دائمــی از خــود 
طهــارت به وجــود مــی آورد. خــب البّتــه انســان جایزالخطــا اســت 
و ممکــن اســت بــر مــا ســیاهی هایی عــارض بشــود اّمــا راه پــاک 
کــردِن آن ســیاهی ها را هــم خــدا بــه مــا نشــان داده، یــاد داده: 
توبــه، اســتغفار. اســتغفار کنیــم؛ اســتغفار، یعنــی عذرخواهــی 
کــردن؛ »اســتغفر اهلل«، یعنــی خدایــا عــذر میخواهــم، معــذرت 
میخواهــم. واقعــا، قلبــا از تــه دل از خــدای متعــال معــذرت 
بخواهیــم؛ ایــن اســتغفار اســت، ایــن پــاک میکنــد آن ســیاهی 

را و آن لّکــه را.    139۵/01/11 

مـــا بایـــد این اصل را از یاد نبریم که وظیفه ی ما تحّقق بخشـــیدن 
به اســـام بکامله اســـت... نصرت الهی قطعا و یقینا و بدون هیچ 
ف به این اســـت که ما دیـــن خدا را نصرت کنیم. ِان 

ّ
تردیـــدی متوق

َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم؛ )1( دیگر صریح تر از این و واضح تر از این، حرفی 
وجـــود نـــدارد؛ »ِان َتنُصـــُروا اهلل« یعنی دین خـــدا را نصرت کنید؛ 
َینُصَرّنَ اهلُل َمن 

َ
قداَمُکـــم؛ )۲( َو ل

َ
ت ا ِان َتنُصـــُروا اهلَل َینُصرُکـــم َو ُیَثِبّ

َینُصُره؛ )3( اینها دیگر چیزهای مؤّکدی اســـت که وعده های الهی 
لّظآّنیَن ِباهلِل 

َ
اســـت؛ نباید به این وعده های الهـــی بی توّجه بود؛ ا

وء؛ )4( اینکه واقعا انسان وعده ی خدا را غیر قابل تحّقق  َظّنَ الّسَ
بداند، بدترین سوءظّن به خدای متعال است که خدای متعال 
در ســـوره ی مبارکـــه ی اّنافتحنا، آن کســـانی را که این جور حرکت 

میکنند مورد غضب خود دانسته است.  1393/1۲/۲1
1( ســـوره ی محّمد، بخشی از آیه ی 7

۲(همان
3( سوره ی حج، بخشی از آیه ی 40

4( سوره ی فتح، بخشی از آیه ی ۶

اجتناب از گناه اساسی تریِن کارهاست

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

گزارش  هفته

ایـــن دژ مســـتحکم را از بین ببرد یـــا رخنه در آن ایجاد 
کند، باید چه کار کند؟ باید در این ایمان خدشه کند، 
باید در این ایمان مناقشـــه کند؛ این با شبهه افکنی 

  1401/۵/۵ به وجود می آید.«
     هدف؛ بن بست نمایی و سیاه نمایی آینده 

دشـــمنان قســـم خورده انقاب اســـامی از همان 
ابتـــدای پیـــروزی انقاب، انواع نقشـــه ها را  علیه آن 
عملیاتـــی کردنـــد و با تجهیز مخالفـــان و اختصاص 
بودجه های هنگفت، درصدد ایجاد خدشه در مسیر 
حرکت روبه جلوی انقاب اسامی برآمدند. از حمله 
نظامـــی و تحریم اقتصادی گرفته تـــا ایجاد تفرقه و 
اختاف بین اقشـــار مختلف مـــردم تا فتنه انگیزی و 
ناامن سازی و ترور و سیاه نمایی و یأس پراکنی؛ البته 
نه فقط در این 44 ســـال که سال هاست، بیگانگان 
چشـــم طمـــع دوخته اند تا این ســـرزمین مســـتعد 
و رنگارنـــگ را بـــا تکه تکه کـــردن از آن خـــود کنند؛ اما 
در نهایت آن که پیروز شـــده، ایرانِی مســـلمان بوده 
اســـت. از رئیســـعلی دلواری که روزگار انگلیسی ها را 
در جنوب ســـیاه کرد تا باکری و بروجردی و چمران و 
همت و حاج قاسم که دست صدام و هزار حامی اش 
را کوتاه کردند تا جوانان دلیر و شـــجاعی که امروز در 
قامت مدافعان امنیت می درخشـــند. دشـــمن در 
جنگ تبلیغاتی خود، بر نا امیدســـازی نسل جوان و 
تیره وتار نشـــان دادن آینده کشـــور و سیاه نمایی از 
اوضاع کشور تمرکز کرده است. بوقچی های دشمن 
با حربـــه یأس آفرینـــی و نادیده انـــگاری نقاط قوت 
کشـــور، تاش می کنند تا مردم را نســـبت به کشـــور 
خـــود و آرمان های انقاب ناامید کنند. در جورچین 
سیاه نمایی دشمن، نادیده گرفتن رشد و پیشرفت 
علمی کشور یا پیشرفت در انواع زیرساخت های مهم 
و حیاتی یا ســـاخت موشک پیشرفته تفاوتی ندارد. 
مهم این است که به همه القا کند که ایران نمی تواند!  
هدف و برنامه دشـــمن تیره وتار نشـــان دادن آینده  
این مرزوبوم و بن بست نمایی از اوضاع کشور است و 
بیشتر هم نوجوانان و جوانانی را هدف قرار می دهد 
که آینده سازان این کشورند: »امروز میبینید یکی از 
مهمترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است. 
کجـــا؟ در مهمترین نقطه ی وجودی کشـــور یعنی 
جوانان.«  1401/10/۲۲ دشمن می داند که ناامیدی 
یعنـــی گرفتن آینده و وقتی آینده در هاله ای از ابهام 
و تاریکـــی قرار گیرد، هیچ انگیـــزه و توانی برای ادامه 
مسیر باقی نخواهد ماند و مسیر رشد بسته خواهد 
شد و با ناامیدی و بی عملی، نقشه دشمن با هزینه 
بسیار کم، عملیاتی خواهد شد: »دشمن دنبال این 
اســـت که بر مغزها تســـلط پیدا کند. تسلط بر مغزها 
برای دشمن خیلی باارزش تر از تسلط بر سرزمین ها 
است. اگر مغز یک ملتی را توانستند تصّرف کنند، آن 
ملت سرزمین خودش را دودستی به دشمن تقدیم 

  1401/9/۵ میکند.«
     شکستن وحدت ملی، نقشه شوم دشمنان 

دشــمن از زیبایــی و اصالــت تنوع قومــی و فرهنگی 
علی رغــم  کــه  تاروپودهایــی  اســت.  آگاه  ایــران 
تفاوت هــا، زیبایــی آفریده اند و ســال ها شــجاعت و 
دلیری نشــان داده اند. از دلیران تنگســتان گرفته تا 
ــر و کرد و... که 

ُ
غیورمنــدان آذربایجــان و قهرمانــان ل

هــزاران شــهید نثار وطــن کرده اند. شــهید داده اند 
تــا تاروپــود وطــن از هم نگلســد که اگر تــاری از وطن 
جــدا شــود آرام آرام همــه آن نقــش و زیبایــی از هــم 

خواهد گسســت. این گونه اســت که تمامی اقوام و 
قومیت ها علی رغم تفاوت ها، بر روی ایران و اســام 
ت را نگه 

ّ
و انقاب وحدت نظر دارند:»آن چیزی که مل

میدارد امید است و وحدت؛ اّتحاد میان آحاد مردم. 
بله،  ســایق مختلفی وجــود دارد، اختافات نظر در 
مســائل گوناگــون وجود دارد، اّما درباره ی اســام، 
دربــاره ی نظــام، دربــاره ی انقاب، وحــدت نظر بین 
1401/10/۲۲ براین اســاس، شــکاف  مــردم هســت« 
در میــان صفــوف مــردم ایــران، برگــی دیگــر از جنگ 
ترکیبی دشــمن علیه انقاب و ایران اســامی است. 
ایجــاد اختاف و تفرقه بین مردم و ایجاد زمینه های 
بدبینی و صف بندی های کاذب و مخرب از اقداماتی 
اســت که از ســوی عوامل و دســتگاه های تبلیغاتی 
دشــمن همــواره دنبــال شــده و در اغتشاشــات 
اخیــر هــم، به صــورت آشــکار مــورد اســتفاده قــرار 
گرفت:»یک کسی را در کشور با انگیزه های مختلف، 
انگیزه ی قومی، انگیزه ی مذهبی، انگیزه ی سیاسی، 
انگیزه هــای شــخصی... ]فریــب بدهنــد[، از اینهــا 
اســتفاده کننــد، اینهــا را آماده کنند بــرای همراهی. 
عامــل تبلیغات فراگیــر؛ تلویزیون هــا، ماهواره ها، 
فضــای مجــازی، اینترنــت. اینهــا عواملــی اســت که 
دشــمن همه ی اینها را ]در اغتشاشــات اخیر[ ردیف 

1401/10/۲۲ کرد.« 
برای دشـــمنان تخریب حداکثری این وحدت ملی و 
تضعیف دلبســـتگی اقشار مختلف به ایران و اسام 
و انقـــاب مهم اســـت و در این مســـیر حتـــی از اینکه 
موضوعی چون ورزش را دست مایه ای برای تحقق 
نقشه هایشـــان کنند، ابایی ندارنـــد؛ موضوعی که 
نمونـــه ای از آن را در جریـــان مســـابقات جام جهانی 
اخیر دیدیم که چگونه تاش می کردند مردم یا حتی 
برخی ورزشکاران را مقابل تیم ملی کشور قرار دهند. 

     وظیفه سنگین اهالی فرهنگ و هنر و تبلیغات 
وجــود هجمه هــای ســنگین رســانه ای دشــمن 
بــا  صدهــا کانــال تلویزیونــی و پایــگاه اینترنتــی و 
شــبکه های مجــازی علیــه کشــور، وظیفــه اهالــی 
فرهنــگ و هنــر و رســانه و دســتگاه های متولی این 
حــوزه کشــور را ســنگین تر  از قبــل می کنــد. در ایــن 
کــوران هجمه هــای شــدید رســانه ای و تبلیغاتــی 
علیــه ایمــان و اعتمــاد و روحیــه ملــی و دینــی مردم 
به خصــوص جوانــان، تاش و اقــدام جهادی همه 
به خصــوص مســئوالن، ضرورتی فــوری و مضاعف 
اســت. همچنیــن اســت  تــاش و اقــدام جهــادی 
دســت اندرکاران فضای فرهنگ و رســانه و توجه به 
تولیدات فرهنگی و هنری در جهت »حفظ شادابی، 
سرزندگی، خوشحالی و خشنودی«  1401/10/۲۸ که 
باید در نقطه مقابل طراحی و نقشه دشمن »با تولید 
فکر نو، فرآوری آنها و تبدیلشان به محصوالت فاخِر 
دارای بسته بندی خوب، در این بازار پرمشتری ]فکر 
و محصوالت نو در داخل و خارج[ فعال شــوید.« 
  1401/10/۲۸تحکیم هرچه بیشــتر فضای امیدواری و 
ایجاد نشاط و همدلی ملی، ضرورت مهمی است که 
»نگذاریــم ایــن وحدت نظر از بین برود. به اختافات 
کمــک نکنیم؛ اختافات قومــی، اختافات مذهبی، 
تحریک احساسات یک گروهی علیه یک گروه دیگر.«   
 1401/10/۲۲ و بدانیــم کــه »هــر کــس در زمینــه ی 
ت حرکتی انجــام بدهد برای 

ّ
خدشــه ی بــه اّتحــاد مل

دشــمن کار کرده، در نقشــه ی دشــمن کار کرده، در 
زمین دشــمن بازی کرده؛ این را همه توّجه داشــته 

باشند!«  1401/10/۲۲  

در دهــه ی فجــر، آنچــه... الزم اســت، دو تشــکر اســت: اول، 
شــکر الهــی. بــا کمــال خشــوع، بــا کمــال تواضــع، جبهــه ی 
شــکر بــر درگاه الهــی میســائیم کــه ایــن توفیــق را نصیــب ملــت 
ایــران کــرد؛ ایــن حرکــت عظیــم، ایــن کار بــزرگ، ایــن نهضــت 
تاریخ ســاز، بــه دســت ملــت ایــران و بــا رهبــری امــام بزرگــوار 
انجــام گرفــت؛ نظــام اســامی تشــکیل شــد؛ حرکــت ملــت ایــران 
بــه ســمت خــدا، بــه ســمت اهــداف الهــی، بــه ســمت ارزشــهای 
الهــی آغــاز شــد. هیــچ نعمتــی از ایــن باالتــر نیســت و شــکر الهــی 
بــر ایــن نعمــت بــزرگ همیشــه الزم اســت و در ایــام دهــه ی 
فجــر، الزمتــر. تشــکر دوم، تشــکر از ملــت ایــران اســت؛ وفــاداری 
کردنــد، جوانمــردی به خــرج دادنــد، گذشــت کردنــد، ایثــار 
کردنــد، شــجاعت نشــان دادنــد، بصیــرت به خــرج دادنــد... 
ایــن نهــال بــا همــه ی خطرهــا، بــا همــه ی مشــکات، روزبــه روز 

تنومندتــر شــد، بارورتــر شــد، بالنده تــر شــد.    1390/11/14 

شکر الهی برای نعمِت تشکیل
 نظام اسالمی در دهه فجر الزم تر است

خطبه های جمعه  



اگر ســخنرانیها و اعامیه ها نبود مفهوم نمیشــد که چه کاری انجام گرفته، نه مردم در جریان قرار میگرفتند و 
تبلیغات دستگاه هم میتوانست شاید آن را جور دیگری جلوه بدهد لذا بود که چند تا برنامه در دانشگاه بود. 
یکی سخنرانی هایی بود که مستمرًا در مسجد دانشگاه انجام میگرفت که همه ی ماها هر کدام یک برنامه ی 
سخنرانی را این جا گذاشتیم و دیگران سخنرانی میکردند. یکی اعامیه ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن 

روزانه ما منتشر میکردیم.  1363/11/11 

اگر سخنرانی ها و اعالمیه ها نبود
 تبلیغات دستگاه پهلوی، قضایا را جور دیگری جلوه می داد 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال: کســــی عهد یا نذر کرده است که چنانچه 
گناهی کند، روز بعد روزه بگیرد در این صورت اگر 
عمدًا گناه کند ولی روز بعد به سفر ضروری یا غیر 

ضروری برود، تکلیفش چیست؟
جــــواب: رفتن به مســــافرت گرچــــه غیر ضروری 
باشد، اشکال ندارد اما باید قضای روزه را بگیرد.

وفای به عهد و نذر 

احکام  

کالم امام  

  مــا بــرای ادامــۀ این     انقابی که هســت و ادامۀ این، 
تکلیف زیاد داریم... هر     کس در هر گوشــه ای از این 
کشور واقع شده است تکلیف دارد. تکلیف مال یک 
نفر دو     نفر نیســت، آحاد مردم یکی یکیشــان تکلیف 
دارنــد بــرای حفــظ جمهــوری اســامی، یــک     واجب 
عینی، اهم مســائل واجبات دنیا، اهم اســت، از نماز 
اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه     این حفظ اسام 
ع اســام است. این تکلیف برای همۀ  اســت، نماز فر
ماست، هیچ فرقی     مابین ترک و فارس وـ  عرض می 
کنم کهـ  کجا و کجایی ندارد، سیستانی و بلوچستانی 
و     اینها. و این تکلیف برای همۀ دنیاست. حفظ دیِن 
حــق، یــک حکمــی اســت بــرای همــۀ دنیــا،     در رأس 

واجبات برای همۀ دنیا واقع شده.     1364/11/۲۲

قبــل از پیــروزی انقــاب در دوران طاغــوت، اگــر 
تــوی یــک جمعــی - که مثا داشــتند بــا همدیگر 
تــوی خیابــان راه میرفتند، یا توی فرودگاه منتظر 
پــرواز بودنــد، یــا مثــا یک گوشــه ای از دانشــگاه 
گیــر افتــاده بودند - یکی شــان میخواســت نماز 
بخوانــد، ایــن قــدر ایــن کار غیــر مأنــوس بود که 
آن کســانی کــه همراهش بودنــد میگفتند: نماز 
میخوانــی!؟ آبــروی ما رفت! نماز خواندن مایه ی 
آبروریــزی بــود! این بود؛ شــما جوانهــا آن روزها را 
ندیده ایــد؛ ما دیده ایم. اگر یک جوان نمازخوانی 
در یک منطقه ی جلوی چشم و یک مرکز عمومی، 
می ایســتاد نمــاز میخوانــد، رفقایــش خجالــت 
میکشیدند و میگفتند آبروی ما را بردی. اگر در یک 
اجتماع عمومی - که بنا بود چند نفر ســخنرانی 
 

َ
کنند - سخنران، اول سخنرانی میگفت بسم اهَّلّل

الّرحمن الّرحیم، رفقایش خجالت میکشــیدند و 
سرشان را پائین می انداختند!    13۸۸/۲/۲7 

حفظ جمهوری 
اسالمی اهم 

واجبات است

قبل از پیروزی انقالب نماز خواندن
در اجتماع غیرمأنوس بود
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روحیه جهادی را باید در جامعه تقویت کرد

خانواده ایرانی  

رســانه KHAMENEI.IR به مناســبت ایام ماه 
مبــارک رجب، بیانات حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
در تاریــخ 1۲ مــرداد 13۸6 در شــرح دعــای مــاه 
رجب را منتشــر کرده اســت. صوت و متن بیانات 

رهبر انقاب را میتوانید از اینجا دریافت کنید.

خانواده، منشــأ خیراتی اســت. در اداره ی کشور و اداره ی 
انســانیت، کارهــای عظیمــی بــه عهــده ی ایــن خانــواده 
اســت... مبــادا بــا گله هــا، با دلخوریهــا، بــا افزون طلبی و 
ُپرتوقعیهــا، بــا بی محبتیها، و گاهی با دخالتهای دیگران و 
از این قبیل، این کانون سســت بشــود... هم دختر و هم 
پســر ســعی کننــد کــه این علقــه ی زوجیت را حفــظ کنند. 
چگونــه می توانید این علقــه را حفظ کنید؟ البته آدمهای 
عاقــل و زیــرک و بــا احســاس و وجــدان صــادق، راهش را 
پیــدا می کننــد. این، با اطمینــان و با محبت متقابل حفظ 
می شود. زن به مرد تحمیل نکند و زور نگوید؛ مرد هم به 
زن زور نگوید و افزون طلبی نکند؛ مثل دو رفیق و مثل دو 
شریک، با هم صمیمی باشند، تا این کانون خانواده حفظ 

بشود.    1370/4/۲0 

ما پیشــرفتهای علمی و پژوهشــِی بســیار زیادی در بخشــهای مختلف داشته ایم که ستون اصلی این بخشها را 
همین جوانان انقابی و بچه های مؤمن تشکیل داده اند. آنها بودند که وارد میدان شدند و بر اساس همان 
روحیه، بسیاری از گردنه ها و عقبه های تحقیقات و کار مهّم علمی را پیش بردند. بله؛ معنویت، دنیای انسان 
را هم آبادتر می کند؛ منتها دنیای ســالم. آن جایی که فرهنگ جهادی نیســت و فرهنگ ماّدی حاکم اســت، هر 
انسانی به تنهایی خودش محور همه ی حوادث عالم است؛ سود را برای خود می خواهد و ضرر را از خود دفع 
می کند. اصل برای او این است؛ لذا تعارضها و بی اخاقیها و بی صداقتیها و دشمنیها پیش می آید. آن جایی که 
حرکت و روح جهادی وجود دارد، انسان در ایمان و آرمان و خدمت به دیگران حل می شود و خود را فراموش 

می کند. این روحیه را باید در جامعه تقویت کرد.    13۸۲/10/14 

بیانات رهبر انقالب پیرامون 
یر«
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 خ

ّ
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ُ
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َ
دعای »یا َمن ا

با »اطمینان« و »محبت متقابل«
 کانون خانواده را حفظ کنید
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