ایام عزاداری محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت عرض می کنیم.
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تحلیلی بر قیام ابا عبداهلل الحسین و امتداد تاریخی آن

ملتحسینبهرهبریحسین


سخن
« در صـــدر اســـام بزرگتریـــن و مهمتریـــن
هفتـه
ضربهای که بر اســـام وارد شـــد ،این بود که
حکومـــت اسالمی از امامت به ســـلطنت
تبدیل شد ... .حکومت را از امام حسن
دینىخودشخارجشـــدو
گرفتند.وقتیحکومت از مرکز ِ
در اختیار دنیاطلبانودنیادارانگذاشتهشد،بدیهیاست
کـــهبعدهمحادثهکربالپیشمیآید .آنوقتحادثهکربال
حادثهاینیســـتکهبشودجلوشراگرفت؛اجتنابناپذیر
میشـــود .بیســـت ســـال بعـــد از آن کـــه حکومـــت
اسالمی از دســـت محـــور اصلی آن  -که امامت اســـت -
حسینفرزندپیامبر در کربالباآنوضع
گرفتهشد،امام
ِ



فجیع به خاک و خون کشیده شد97/2/1 » .
حادثـــهعظیمعاشـــوراوفجایعیکهبـــر اهلبیتنبیمکرم
اســـام در کربال ایجاد شـــد که نشـــان از عمـــق انحرافی
اســـتکـــهمیـــانجامعـــهمســـلمانشـــکلگرفتهاســـت.
نـــگاه تحلیلـــی به تاریخ اســـام نشـــان مـــی دهد کـــه قیام
اباعبـــداهلل الحســـین از ســـر تکلیـــف دینـــی و بـــا هدف
جلوگیـــری از انحـــراف و بدعـــت گـــذاری در مســـیر حاکمیت
در جامعـــه دینـــی بـــوده اســـت .در شـــرایط آن روز جامعه،
« امامت به سلطنت تبدیل شـــد! ماهیت امامـــت ،بـــا
ماهیت ســـلطنت،مغایر ومتفاوتومناقضاســـت.ایندو
ّ
پیشـــوایى روحی و معنوی و پیوند
ضد همند.امامت ،یعنی
ِ

عاطفـــیواعتقادیبامردم.اما ســـلطنت،یعنیحکومتبا
زور وقـــدرتوفریب؛بدونهیچگونهعلقهمعنویوعاطفی
وایمانـــی.ایندو،درســـتنقطهمقابلهماســـت .امامت،
حرکتیدر میانامت،برایامتودر جهتخیر است .سلطنت،
یعنییکســـلطهمقتدرانهعلیهمصالحمردموبرایطبقات
خـــاص؛ برای ثروتانـــدوزی و برای شـــهوترانی گروه حاکم.
آنچـــه که ما در زمان قیام امام حســـین میبینیم ،دومی
است ،نه آن ّاولی1397/1/26 ».
قیـــام برای احیاء ارزش ها و تحقق عزت
در بررســـی علـــل و اهـــداف قیـــام ادامهدرصفحه3
ضمیمه خط حزباهلل

اطالعنگاشت | ۲

تأکیدات رهبرانقالببرایمقابلهباطغیانکرونا

آرایش دفاعی جدید در مقابل کرونا

«ماندگار تا ابد»

مروری بر اهداف ،نتایج و خصوصیات
قیام عاشورا در اندیشه
حضرت آیتاهلل خامنهای

شهید هفته

شهادت وارد شدن در حریم خلوت الهی است

این شماره تقدیم میشــود به روح مطهرشهید هادی باغبانی

باالتری ــن اجره ــا ب ــرای انس ــانی ک ــه در راه خ ــدا مب ــارزه میکن ــد ،نوش ــیدن ش ــربت گ ــوارای ش ــهادت اس ــت ...گ ــوارا ب ــاد ب ــر ش ــهدا ،ای ــن نعم ــت
ب ــزرگ اله ــی! آنه ــا ب ــا ش ــهادت ،اجرش ــان را گرفتن ــد .ش ــهادت ،یعن ــی وارد ش ــدن در حری ــم خل ــوت اله ــی ،و میهم ــان ش ــدن ب ــر س ــر س ــفرهی
ضیاف ــت اله ــی؛ ای ــن خیل ــی باعظم ــت اس ــت۱۳۷۰/۱۰/۱۱ .
تاریخ شهادت ۲۸ :مرداد ۱۳۹۲

محلشهادت:دمشق،سوریه

مزار:گلزار شهدایامامزادهابراهیم؟ع؟بابلسر

2

نشـریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مسـاجدوهیئتهایمذهبی

اطالعنگاشت

«بیماری کرونا امروز مســـئلهی اول کشـــور است ،مسئلهی فوری و فوتی کشور است».

وظایــــــف
مسئولین
01

انجاماقداماتالزم
وقاطعبراساس
ضرباالجلیکهفتهای

02

فراهمساختن
آزمایشتشخیصبیماری
به صورت رایگان برای همه
03

تأکیــــداترهبـــــــرانقـــــالب
بــرایمقابلــهباطغیــانکرونــا

آرایشدفاعــی
جدیددر مقابل
کرونـــــــــــــــــــا

وظایـــف
مــــــردم
01

رعایتقاطعانه
شیوهنامههایبهداشتی
از سوی اکثریت قاطع مردم

حضرت آیتاهلل خامنهای در پی طغیان بیماری کرونا در پیام
تلویزیونـــی( )1400/5/20بـــا بیان اینکه «بیماری وحشـــی
طغیان کرده ،نه فقـــط در ایران بلکه در همهی جهان تقریبًا
یـــک دوران طغیانـــی را دارد میگذرانـــد .طبیعتـــا وقتـــی که
بیماری ،ویروس ،دشـــمن شکل جدیدی پیدا میکند ،آرایش
دفاعـــی ما و شـــیوهی کار ما هم بایســـتی تغییـــر پیدا کند».
تدابیـــری را برای کنترل بیماری ،خطاب به مســـئولین و مردم
بیان کردند که در اطالعنگاشـــت با عنـــوان «آرایش دفاعی
جدید در مقابل کرونا» ،مرور میشـــود.

رساندن واکسن مورد نیاز
به مردم از طریق
واردات و تولید داخلی

رساندن دارو به مردم
اصالح مشکالت
و
ِ
شبکه توزیع
05

کمکنیروهایمسلح
به مردم با همه توان

تذکر مهم
همهی این چیزهایی که گفتیم سبباندّ ،
مسبباالســباب خداوند قادر و حکیم است .دعا

اجراییکردنقاطعانه
هر تصمیمی درباره تعطیلی

رعایت با دقت و
شدتشیوهنامهها

در مجالس عزاداری

03

اوجگرفتنمجدد
نهضتمواسات
برای کمک به
آسیبدیدگان
کرونا

04

06

02

و اســتغفار کنیم و از خدای متعال لطفش را طلب کنیم.
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به رسم آیهها

سخن هفتـه
ادامه از صفحه 1
سید الشـــهدا «اگر به تحلیل ظاهری قضیه
نـــگاه کنیم ،این قیام ،قیام علیه حکومت فاســـد
و ّ
ضد مردمی یزید اســـت؛ امـــا در باطن ،یک قیام
برای ارزشـــهای اســـامی و برای معرفـــت و برای
ایمـــان و بـــرای عزت اســـت .بـــرای این اســـت که
مردم از فســـاد و زبونی و پستی و جهالت نجات
پیـــدا کنند1379/1/26 » .
امـــام حســـین پس از خروج از مدینه و ســـفر
بـــه مکه و ســـپس طی مســـیر به ســـمت کوفه و
کربـــا ،مســـیر قیام خـــود و عدم بیعت بـــا یزید را
پی ریزی نمود و اهداف خویش را از طریق ارسال
ســـفیر و سخنرانی بیان کرد؛ باعزم راسخ و حرکت
رســـالت محور امام حســـین می توان گفت
«امام حســـین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را
که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی،
یا قیـــام در مقابـــل انحرافـــات بـــزرگ در جامعه
اســـامی اســـت ،انجام دهد .ایـــن از طریق قیام
و از طریـــق امر بـــه معروف و نهی از منکر اســـت؛
بزرگ امر به معروف و
بلکـــه خودش یک مصداق ِ
نهی از منکر اســـت .البته این کار ،گاهی به نتیجه
حکومـــت میرسد؛ امام حســـین برای ایـــن
آماده بود .گاهی هم به نتیجه شـــهادت میرسد؛
بـــرای این هم آماده بود1374/3/19 » .
عمل به تکلیف دینی در مکتب حســـینی
از آن جایی که قیام اباعبداهلل الحسینبرای
انجـــام تکلیـــف بـــود در نتیجـــه وســـاطت و
ســـفارش های دیگـــران بـــرای عـــدم مبـــارزه
بـــا یزیـــد کارســـازنبود« ،عبداهَّللبنجعفـــر و
محمدبنحنفیـــه و عبداهَّللبنعبـــاس  -اینها
کـــه عامی نبودند ،همه دینشـــناس ،آدمهای
عارف ،عالم و چیزفهم بودند  -وقتی به حضرت
میگفتند که "آقا! خطر دارد ،نروید" میخواستند
بگوینـــد وقتی خطری در ســـرراه تکلیف اســـت،
تکلیف ،برداشـــته اســـت .آنها نمیفهمیدند که
این تکلیف ،تکلیفی نیســـت که با خطر برداشته
شود .این تکلیف ،همیشه خطر دارد.
آیا ممکن اســـت انســـان ،علیه قدرتی آنچنان
مقتـــدر  -به حســـب ظاهـــر  -قیام کنـــد و خطر
نداشـــته باشـــد!؟ مگر چنین چیزی میشـــود!؟
ایـــن تکلیـــف ،همیشـــه خطـــر دارد .همـــان
تکلیفی کـــه امام بزرگوار انجام داد .به امام هم
میگفتند«آقا! شـــما کـــه با شـــاه درافتادهاید،
خطر دارد ».امام نمیدانســـت خطر دارد!؟ امام
نمیدانســـت که دســـتگاه امنیتی رژیم پهلوی،
انســـان را میگیرد ،میکشـــد ،شـــکنجه میکند،
دوســـتان انســـان را میکشـــد و تبعید میکند!؟
امام اینها را نمیدانســـت!؟ » 1374/3/19
اینگونه بود که حضرت اباعبداهلل الحسین
علـــی رغم همه موانـــع و توصیه هـــا ،برای جهاد
فیســـبیلاهَّلل ،تصمیـــم گرفت و « امام حســـین
 برای انجام یـــک واجب ،قیام کرد .این واجب
ّ
متوجـــه به یکایک مســـلمانان
در طـــول تاریخ،
اســـت .این واجب ،عبارت است از اینکه هر وقت
فساد
نظام جامعه اســـامی دچار یک
دیدند که
ِ
ِ
ّ
بنیانـــی شـــده و بیم آن اســـت که بـــه کلی احکام
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اســـامی تغییـــر یابد ،هر مســـلمانی بایـــد قیام
کند1374/3/19 ».
ایـــن تکلیف محـــوری و «کاری کـــه در زمان امام
حســـین انجام گرفت ،نســـخه کوچکش هم
در زمـــان امـــام ما انجـــام گرفت؛ منتهـــا آنجا به
نتیجه شـــهادت رسید ،اینجا به نتیجه حکومت.
ایـــن همان اســـت؛ فرقـــی نمیکند .هـــدف امام
حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود .این
مطلب ،اســـاس معارف حســـینی است .معارف
حســـینی ،بخش عظیمی از معارف شیعه است.
ایـــن پایـــه مهمی اســـت و خود یکـــی از پایههای
اسالم است1374/3/19 ».
نهضت حسینی سرمشق آزادگان جهان
«وقتی این تغییر و قیام و حرکت اصالحی تکرار
ّ
مطمئنًا فساد و انحراف ،ریشهکن شده
شود،
و از بیـــن خواهد رفت .هیچکـــس این راه و این
کار را بلـــد نبود؛  ..لذا امام حســـین  از لحاظ
عملی ،درس بزرگی به همه تاریخ اســـام داد و
در حقیقت ،اســـام را بیمه کرد .هرجا فســـادی
از آن قبیـــل باشـــد ،امام حســـین در آنجا
زنده اســـت و با شـــیوه و عمل خود میگوید که
شـــما باید چـــه کار کنید .تکلیف این اســـت؛ لذا
باید یاد امام حسین و یاد کربال زنده باشد؛
جلو چشـــم
چـــون یـــاد کربال این درس عملی را ِ
میگذارد1374/3/19 ».
آری تاریخ محل تکرار است و امروز هم همان خط
روشن نهضت عاشورا توسط آزادگان جهان الگو
گرفته شده است« .امام بزرگوار ما  ،همین
ّ
خط نشـــان حســـینی را در نهضت ،در منش و در
ِ
زندگی خود انتخاب کرد و لذا توانســـت جمهوری
اســـامی را بیمه کند .توانست دشمن را از تهدید
و از فشـــار منصرف کند .چون به دشـــمن تفهیم
کرد که فشـــار ،اثری نـــدارد .تهدید ،اثـــری ندارد.
حملـــه ،اثـــری نـــدارد 1375/3/14 » .بـــدون
شـــک ایســـتادگی در مقابل باطل و مقاومت در
برابر دشـــمنان اســـام ،آموزه ای اســـت که قیام
اباعبـــداهلل  آن را در امتـــداد تاریـــخ به گوش
جهانیـــان خواهد رســـاند ،چرا که «اســـاس دین
بـــا عاشـــورا پیوند خـــورده و بـــه برکت عاشـــورا
بزرگ
هـــم باقـــی مانـــده اســـت .اگـــر
فـــداکارى ِ
ِ
حســـینبنعلینمیبود -کـــه این فداکاری،
ّ
ّ
متوجـــه و بیدار کرد -در
وجـــدان تاریخ را به کلی
همان قرن اول یا نیمهی قرن دوم هجری ،بساط
ّ
اســـام به کلی برچیده میشد 1372/3/26 » .
و در یـــک جملـــه« :همین حرکت ،اســـام را حفظ
کرد»۱۳۹۰ /۴/۱۳ .
و همـــان طـــور کـــه در گـــذر زمـــان و «در قرنهای
متوالـــی ،ایـــن حادثـــه روزبـــهروز زندهتر شـــده،
امـــروز این مراســـم از صد ســـال پیـــش  ...خیلی
گرمتر ،گیراترُ ،پرشـــورتر و گســـتردهتر دارد انجام
میگیـــرد؛ همهی اینهـــا معنا دارد ،همـــهی اینها
نشـــاندهندهی یک حقایقی و یک جریانی است
که بـــه رهبری حســـینبنعلی (ســـاماهللعلیه)
دارد در دنیـــا پیـــش میـــرود؛ و انشـــاءاهلل پیش
ّ
خواهـــد رفت و گرههای ملتها را باز خواهد کرد».
۱۳۹۶/۶/۳۰

حکومت اسالم
حکومتی مردمی است
وقت ــی م ــا میگویی ــم حکوم ــت اس ــام ی ــک حکوم ــت مردم ــی
اســـت ،معنـــای ایـــن حـــرف ایـــن نیســـت کـــه حکومـــت
اســـامی ،حکومـــت خـــدا نیســـت ...در اســـام حکومـــت
«اهَّلل» بـــا حاکمیـــت مـــردم بـــر سرنوشـــت خـــود منافاتـــی
نـــدارد .حکومـــت مـــردم بـــه معنـــای حکومـــت مـــردم،
آنچنـــان کـــه در دمکراســـیهای غربـــی بیـــان میشـــود،
نیس ــت .حکوم ــت م ــردم ب ــه هم ــان ان ــدازهای اس ــت ک ــه ب ــر
طب ــق فرم ــان خ ــدا ب ــه م ــردم اج ــازه و ام ــکان تصمیمگی ــری
دربـــارهی
و اقـــدام داده شـــده اســـت و لـــذا در
قـــرآن َّ
َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ
َ
ذیـــن
ـــن َعلـــی ال
بنیاســـرائیل میفرمایـــد :و نریـــد ان نم
َ َ ََ
َ َ
َ
ُ
جعل ُه ــم ا ِئ ّم ــة؛( )۱یعن ــی حکوم ــت،
رض و ن
اس ــت ِ
ضعفوا ِف ــی اال ِ
حکومـــت مســـتضعفان اســـت و ایـــن منافاتـــی نـــدارد کـــه
حکومـــت مســـتضعفان بـــه معنـــای حکومـــت خـــدا و در
1362/5/14
چهارچـــوب احـــکام الهـــی باشـــد.
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درس اخالق

انسان باید به طور دائم
مراقبه داشته باشد
ّ
روزمــر ه زندگــی،
دل و جــان مــا در برخــورد بــا حــوادث
بــه طــور دائــم در حــال فرســایش اســت .بایــد حســاب
ایــن فرسایشــها را کرد و جبــران آن را با وســایل درســت،
ّ
پیشبینی نمود ،و ال انســان از بین خواهــد رفت .ممکن
اســت انســان از لحــاظ ّ
مــاد ی و صــوری ،تنومنــد و فربــه
هم بشــود؛ امــا اگر بــه فکر جبــران این سایشــها نباشــد،
از لحــاظ معنــوی نابــود خواهــد شــد ...بــا یــک لحظــه و
یک برهــه خوب بودن ...انســان بــه مرتبه عبــاد صالحین
نمیرســد ...اگــر بخواهیــد ایــن اســتقامت به وجــود آید،
۱۳۸۱/۰۷/۱۷
باید به طور دائــم مراقبت کنید.

خطبه های انقالب

نســــل جــــوان
برای حفظ کشور و نظام متعهد است
نســل جوان ما نشــان داد که همان شــور و شــعور سیاسی را
که ما در نسل اول انقالب ســراغ داشــتیم ،دارد؛ با این تفاوت
کــه در دوران انقــاب ،کــورهی داغ انقــاب دلهــا را بــه هیجان
مــیآورد ،بعــد هــم در دورهی جنگ به نحــو دیگری؛ امــا امروز
اینها نیســت ،در عین حال این تعهد ،این احساس مسئولیت،
این شــور و شــعور در نســل کنونی مــا وجــود دارد؛ اینهــا چیز
کمــی نیســت .البته بیــن مــردم اختالف ســلیقه و رأی هســت؛
عدهای کســی را قبــول دارنــد ،حرفــی را قبــول دارنــد؛ عدهی
دیگــری را قبــول دارنــد ،طبیعی هــم هســت ،لیکن یــک تعهد
جمعی را انســان در بین همهی این آحاد ،با اختالف آراءشان،
احســاس میکنــد؛ یــک تعهد جمعــی بــرای حفظ کشورشــان،
برای حفظ نظامشان۱۳۸۸/۰۳/۲۹ .
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کالم امام

مناسبت

نیروی مقاومت مردمی ،بینی صهیونیست ها را به خاک مالید
حافظ سنت های
اسالمی محرم و
صفر باشیم
این ماه ّ
محرم و صفر ،ماه برکات اســــامی است و
ماه زنده ماندن اسالم است ،باید ما ّ
محرم و صفر
را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهلبیتکه
با ذکر مصائب اهلبیــــت زنده مانده اســــت این
مذهب تا حاال؛ بــــا همان وضع ســــنتی ،با همان
وضع مرثیهســــرایی و روضهخوانی .ما باید حافظ
این ســــنتهای اســــامی ،حافظ این دستجات
مبارک اسالمی که در عاشــــورا ،در ّ
محرم و صفر به
راه میافتند باشیم۱۳۶۰/۰۸/۰۴ .

صحنه وقتی در اختیار مردم قــــرار گرفت ،پیش خواهد رفت .شــــما االن نگاه کنید ،در ظــــرف کمتر از ده
جرار صهیونیســــتی چند بار فائق آمد؛ ّ
سال مقاومت لبنان بر ارتش ّ
[اول] مقاومت لبنان ،بعد مقاومت
فلســــطین .مقاومت لبنانّ ،اول صهیونیســــتها را از جنوب لبنان بیرون کرد؛ بعــــد در جنگ  ۳۳روزه،
بینی صهیونیستها را به خاک مالید .آمریکا صهیونیســــتها را کمک کرد ،خیانتکاران داخلی کمک کردند
ّاما نیروی مقاومت  -که نیروی مردمی بــــود ،با ایمان بود ،با هدف بود ،میفهمیــــد دارد چهکار میکند -
توانست همهی اینها را از عرصه خارج کند۱۳۹۳/۱۱/۲۹ .
بیستوسوممرداد،سالگردپیروزیمقاومت33روزهحزباهلللبناندر برابر رژیمصهیونیستی(روز مقاومتاسالمی)گرامیباد.

عکس نوشت

با افتخار ایرانی

کارفرما و کارگر حرمت یکدیگر
را حفظ کنند
کارگر و کارفرما دو عنصرند ،هر کدام نباشــــند،
کار زمیــــن اســــت؛ مثــــل دو شــــریک ،مثل دو
همســــنگر .این نگاه اسالم اســــت .هر دو باید
نســــبت به هم صداقت و محبت و صفا داشته
باشــــند .حق هر کدام به وســــیلهی آن دیگری
رعایت شود .اگر این شــــد ،که این نگاه اسالم
اســــت؛ هم حرمت ســــرمایهگذار و کارآفرین و
کارفرمــــا باقی و محفوظ میمانــــد؛ هم حرمت
کارگر و کنندهی کار و حاضر در صحنه .حرمت و
حق هر دو محفوظ است و کشور هم به سوی
اعتال پیش میرود۱۳۸۵/۲/۶ .

احکام

تصویری از مرثیهسرایی و عزاداری سیدالشهداء در حضور رهبر انقالب

ارتباط عاطفی با اهل بیت پشتوانه پیوند فکری و عملی با ایشان است
بعضی حاال ممکن است بگویند شما میخواهید نهضت امام حســـین را بیان بکنید ،خیلی خب ،بروید
بیان کنید ،دیگر روضهخوانی و گریه و زاری و اینها چیســـت؟ بروید بنشـــینید بیان کنید که حضرت این
کار را کردند ،این کار را کردند ،هدفشـــان هم این بود .این ،خیلی فکر خطائی است ،نگاه غلطی است.
این عاطفهی نســـبت به اولیاء خدا ،اولیاء دین ،این پیوند عاطفی ،پشـــتوانهی بسیار ارزشمند پیوند
فکری و پیوند عملی است .بدون این پشتوانه ،خیلی ســـخت میشود در این راه حرکت کرد .این پیوند
عاطفی ،خیلی مهم اســـت .اینی که امام راحل (رضوان اهَّلل علیه) فرمودند عزاداری به ســـبک سنتی،
این یک حرف از روی عادت نبود؛ حرف بسیار عمیقی است؛ ژرفنگرانه است1390/04/13 .

خانواده ایرانی

اهمیت برنامه ریزی برای نماز اول
وقت در هیئات مذهبی

ســـؤال :در برخی مناطق مراسم شبیه خوانی
و تعزیه خوانی چند ســـاعت قبـــل از اذان ظهر
شروع می شـــود و تا چند ســـاعت بعد از ظهر
ادامـــه پیـــدا می کنـــد و شـــرکت کننـــدگان در
این مراســـم ،نماز ظهـــر و عصـــر را در آخر وقت
می خواننـــد ،وظیفـــه ی تماشـــاگران و برگزار
کننـــدگان چنیـــن مراســـماتی چیســـت؟ آیـــا
بی توجهی به نماز محسوب می شود؟

جواب:شایسته است طوری برنامه ریزی شود
که هنگام اذان نماز اول وقت خوانده شـــود و
بعد مراسم را ادامه دهند همانطوری که خود
امام حســـین  در روز عاشـــورا نماز را در اول
وقت خواند.

دولت جوان حزباللهی

تمسکبهارزشهایانقالب
کشور رادر جایگاهاساسیخودقرار میدهد

باهمسرانتانخوشاخالقباشید
انســــان باید با خانــــوادهی خــــود خوشاخالق
باشــــد؛ که این بالیی اســــت که خیلی از آدمهای
مؤمــــن و خوب ما هم بــــه آن دچارنــــد؛ آدمهای
خوبیاند ّاما با زن و ّ
بچهی خودشان بداخالقند،
ُ
کجخلــــق و بداخالق و تند و ســــختگیر که خیلی
ّ
چیز بدی است .اگر فکر و دقت کنید ،خواهید دید
رازهای عمیقی پشــــت این یک کلمه که انسان با
ُ
همســــر خود و فرزندان خود خوشخلق باشد،
هســــتّ .
البته این در مورد مردها بیشــــتر صدق
میکند ّاما زنها هــــم همین جــــور ...لکن عمده،
مبتالبه مردها اســــت که گاهی مثل ِشــــمر
ایــــن
ِ
در خانه بــــا زن و ّ
بچــــه رفتار میکنند؛ حــــاال از یک
جایی اوقاتشــــان تلخ اســــت ،یکی به آنها اهانت
کرده ،بدگویی کــــرده ،عوضش را ســــر زن و ّ
بچه
درمیآورند۱۳۸۲/۱۱/۲۶ .

ّ
توصیهی مؤکد ما این اســــت که مسیر عدالت
ّ
را دنبال کنند .آن مســــیری که کشــــور را ،ملت را
اساسی خودش میرســــاند ،کشور را
به حقوق
ِ
اساســــی خود قــــرار میدهد ،همین
جایگاه
در
ِ
ّ
تمسک به ارزشهای اساســــی انقالب است .این
ارزشها هم چیزهای ندانسته و موهومی نیست؛
در بیانات امام که مالحظــــه کنید ،کامًال واضح و
روشن و جزو ّبینات فرمایشات امام است؛
اینها را باید مالک قرار بدهنــــد و دنبال بکنند .و
ْ
نفس پیگیری این اهداف موجب این میشــــود
ّ
که مردم هم همت کنند و وارد میدان بشوند و
مسائل را دنبال کنند و کلید اصلی ،اینجا است؛
حضور مــــردم در همهی مســــائل ،حلکنندهی
مشکالت است۱۴۰۰/۰۵/۱۲ .
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحب امتیاز :مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی ارتباطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفـــظونشـــرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنـــهای) خطحزبا...
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