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ما یاد رئیس علی دلواری را از این جهت گرامی می داریم که این مرد شــجاع، در راه اعتقاد دینی خود، تنها و در غربت با دشــمنان جنگید؛ این برای ما 
چیز بسیار با ارزشــی اســت... در آن روزگاری که بیگانگان از این غفلت مردم سوء اســتفاده می کردند... در یک چنین شــرایطی، مردان شجاعی پیدا 
شدند که جهاد را بر خودشان واجب دانستند و نگفتند با دست خالی نمی شود کاری کرد مردان خدا این گونه اند. یکی از این افراد، همین رئیس علی 
شماست؛ که رئیس علی ملت ایران است؛ اگرچه متعلق به دلوار است. یک مرد جوان، در همین سنین جوانِی شما جوانان، در مقابل انگلیسی ها 

ایستادگی کرد.  70/10/13     |    * روز شهادت شهید رئیس علی دلواری در تقویم با نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نام گذاری شده است.

رئیس علی شما، رئیس علی ملت ایران است             |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید رئیس علی دلواری*

بار دیگر
 »مخاطب بایدها«
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شهید هفته  

اطالع نگاشت  

مدارس دولتی باید اعتماد مردم را جلب کنند

اصول عدالت خواهی     |     4  

2

4 سال هشدار رهبر انقالب برای توقف 2۰۳۰

)(اولین درس دبستان حسین بن علی

شعر عاشورایی      |       ۳  

دولت امارات به ملت های مسلمان خیانت کرد

برش دیدار     |       ۳  

)(درست بعد از واقعه ی عاشورا و شهادت سیدالشهدا
فرزند بزرگــوار آن حضرت، امام ســجاد)( بــا آن تن بیمار 
و حال رنجور امامت خــود را آغاز نمودند. خــط حزب اهلل در 
اطالع نگاشت این شماره ی خود به اقدامات و  رفتارشناسی 
آن امام عزیز در دوران اسارت در بیانات رهبر انقالب پرداخته 

اســت که نقش بزرگ و محوری این امام را نشــان می دهد.   
مرور زندگانی پربرکت آن حضرت و مواضع و اقدامات امام 
ســجاد )( در طــول دوران 35ســاله ی امامــت مجالی 
دیگر می طلبد که در کتاب های همرزمان حســین و انسان 

250ساله در اختیار مخاطبین قرار گرفته است. 

زندگی محال برای دیگران

کمک به پویش ایران همدل | 14#*

بررسی فرازهایی از مبارزه ی سیاسی امام سجاد )( بعد از واقعه ی کربال در بیانات رهبر انقالب



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

هشدار هر ساله رهبر انقالب سخن
چرا بایســتی فرهنگ یک کشــوری مثل هفتـه

کشــور اســالمی ایــران... تحــت تأثیــر 
یک ســندی قــرار بگیرد کــه آدم هــای... 
جوامع فاســد و غلــط آن را تنظیــم کرده انــد؟ اینها 
]دشــمن[ کارهایــی را کــه بــه وســیله ی نظامــی 
به آســانی نمی توانند انجام بدهند، به این وســیله 
می توانند انجام بدهند؛ یک جایی و در یک مواردی 
با یک وسیله ی عمومی مثل همین سند 2030؛ که 
متأّســفانه در کشــور ما هم به آن توّجه شــد، االن 
هم شنیده ام گوشــه کنار بعضی از اجزای این سند 
همین  طور به وســیله ی بعضــی آدم هــای ناباب یا 
غافــل دارد اجرا و دنبال می شــود و این را خواهش 
می کنم آقای وزیر بــه طور جد دنبال کننــد. 99/6/11  
آنچــه خواندیــد یکــی از تذکــرات رهبــر انقــالب بــه 
مسئولین آموزش وپرورش در بیانات دیروز ایشان 
بود. سابقه ی این هشدار رهبری به چهار سال پیش 
برمی گــردد و از چهــار ســال پیش تاکنون هر ســاله 
مجددًا مورد تأکید رهبر انقالب قرار گرفته؛ در عمل 
اما همــان رویــه ی قبلی در ســاحت سیاســت های 
غیررســمی فرهنگی و آموزشی کشــور دنبال شده 
است:  »ســال گذشته بنده رســمًا علنًا قاطعًا منع 
کردم از اینکه این کار انجام بگیرد؛ مسئولین آموزش 
و پــرورش اســتقبال کردنــد، دنبــال کردند؛بنــده 
شنیده ام در بخش های مختلفی، اجزای سند 2030 

دارد تحّقق پیدا میکند.« 97/2/19  
ــّب کالم و جــان کالم در این ســند 2030 که فصل 

ُ
» ل

مهّمی مربوط به آموزش و پرورش دارد، این اســت 
که نظام آموزشــی باید ســبک زندگی را و فلسفه ی 
حیات را بر اســاس مبانی غربی به کــودک بیاموزد؛ 
ّب کالم در سند 2030 است. یعنی چه؟ یعنی 

ُ
این آن ل

جنابعالی، انسان متدّین و عالقه مند به کشورتان، 
عالقه مند بــه آینده تان، در کالس درســتان ســرباز 
برای غــرب درســت کنیــد.« 98/2/11 » در واقع آنچه 
این ها در این سند  طّراحی دارند می کنند، این است 
که یک منظومه ی فکــری و فرهنگــی و عملی برای 
همــه ی دنیا دارنــد جعــل می کننــد... منظومه ای 
که شامل فکر است، شــامل فرهنگ است، شامل 
ت ها 

ّ
عمل اســت و این را دارند ارائه می دهنــد و مل

باید همه بر طبق این، عمل کنند. یک بخش آن هم 
بخش آموزش  وپرورش است که همین سند 2030 

است. خب این غلط است.« 96/3/31 

هدف نفوذ فرهنگی دشمن چیست؟
اجرای ســند 2030 به عنوان یک سند سیاست گذار 
باالدستی اما تنها راه نفوذ دشمن در نظام فرهنگی 
کشــور نیســت. از مهد کودک هــا تا فضــای مجازی 
در برنامــه و هدف گــذاری ایــن نفــوذ فرهنگــی قرار 
دارنــد. »می خواهنــد نفوذ پیــدا کنند. ایــن به نظر 
من خیلی مهم است. الزم است که یک حّساسّیتی 
در زمینــهِ ی نفــوذ دشــمن همه پیــدا کننــد، همه 
]حّساسّیت[ داشته باشند و مراقب باشند. او اصرار 
دارد به نفوذ؛ شــما بایــد بدانیــد او چرا اصــرار دارد. 
او با این نفــوذ می خواهــد اهداف پلید خــودش را 

عملّیاتی کند و آدم هایی درست کند که مثل او فکر 
کننــد.« 99/7/11  امــروز »مواجهیــم با یــک حمله ی 
همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سیاســِی اعالم 
نشــده... ]شــما[ اّطالع نداریــد از آنچــه دارد اّتفاق 
می افتد؛ بنده اّطالع دارم... لشکر فرهنگی دشمن 
و لشــکر سیاســی دشــمن با همــه ی ابزارهایی که 
برایشــان ممکن بوده، حملــه کرده اند به مــا برای 
سســت کردن اعتقــادات دینــی ما، سســت کردن 
اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی ها در داخل 
کشور، جذب جوان ها بخصوص جوان های فّعال 
و اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد خودشان؛ 
دارنــد کار می کننــد. خــب، در مقابل اینهــا کارهایی 
هی، مردمان 

ّ
دارد انجام می گیرد؛ بّچه های حزب الل

مؤمــن، مســئوالن باتعّهــد کارهــای خوبــی دارند 
انجام می دهند لکن بیش از اینها باید در کشــور کار 

بشود.« 94/7/13

لشــکر عظیم فرهنگی جبهه انقالب و دولت جوان 
حزب اللهی

رهبر انقالب در دیدار روز گذشــته از نظام آموزشــی 
کشور با عنوان »لشکر عظیم فرهنگی« یاد کردند و 
اهداف آن را تربیت انسان های شایسته ای دانستند 
که » اّوًال مؤمن باشند... ثانیًا خردمند باشد؛ یعنی 
عقل را به کار بگیرند... ثالثًا اندیشمند باشد؛ یعنی 
فکر کند. بعد، دانشــمند شــدن و کســب علم؛ این 
هم یــک خصوصّیت اســت. ]وهم[ مجاهــد و اهل 
عمل باشــند.« 99/6/11 هدفی که درســت در نقطه 
مقابل اهداف نفوذ فرهنگی دشــمن یعنی تربیت 
نیروی انســانی وابســته و همفکر با غربی هاست. 
تنها یــک جلــوه از به میــدان آمــدن عناصــر مؤمن 
عــزاداری  باشــکوه  مجالــس  برپایــی  انقالبــی  و 
اباعبداهلل الحســین)( در دهه ی محرم امســال 
بود که تحسین همگان را برانگیخت. بنابراین نباید 
فراموش کرد همانطور که برنامه ی همه جانبه ای 
توسط جبهه ی استکبار برای ایجاد رخنه ی فرهنگی 
در کشــور در حــال اجراســت، در مقابــل هم لشــکر 
عظیم فرهنگــی ای با منابــع فرهنگی غنــی و قابل 
اتــکا وجــود دارد. ســؤال اصلــی امــا پابرجاســت: 
چرا مطالبــه ی چهارســاله ی رهبــر انقــالب مبنی بر 
توقف اجرای ســند 2030 در نظام آموزشــی محقق 
نمی شــود؟ پاســخ را بایــد در »مخاطــب بایدهــا« 
جستجو کرد. حرکت بر مدار اصول انقالب اسالمی 
در حــوزه ی فرهنگ بار گرانی اســت که هــر دولتی از 
عهــده ی آن برنخواهد آمــد. »بــا روی کار بودن یک 
دولت حزب اللهی و رئیس جمهور مکتبی اســت که 
زمینه بــرای حرکت عمیــق فرهنگی فراهــم خواهد 
بــود.« 86/7/5 دولت جــوان انقالبی دولتی اســت 
کــه » هم بــه ترقی و پیشــرفت کشــور و توســعه ی 
اقتصادی و غیراقتصادی بیندیشد؛ هم زیر توهمات 
مربوط به توسعه، محو و مات نشود؛ ]هم[ به فکر 
معیشــت مردم، دین مردم، فرهنگ مــردم و دنیا و 
آخرت مردم باشد... هر کســی نمی تواند این بار را بر 
دوش بگیرد؛ نشــاط و حوصله و همت و قدرِت الزم 

و هوشمندی الزم دارد.« 84/2/17.

»سال گذشته 
بنده رسمًا علنًا 

قاطعًا منع کردم از 
اینکه این کار انجام 

بگیرد؛ مسئولین 
آموزش و پرورش 

استقبال کردند، 
دنبال کردند؛بنده 

شنیده ام در 
بخش های 

مختلفی، اجزای 
سند 2030 
ق 

ّ
دارد تحق

پیدا می کند.« 
97/2/19

بار دیگر »مخاطب بایدها«

اطالع نگاشت  سخن هفته  

شروع امامت، از روز عاشورا4 سال هشدار رهبر انقالب مبنی بر توقف 2030
 )(دوران امامت حضرت علی بن الحسین

که تقریبا سی و پنج ســال طول کشید... از 1
آغاز جوانی کــه آن بزرگوار بار ســنگین امامــت را در 
کربال به دوش گرفت و شروع امامت آن حضرت در 
عرصه ی خونیــن کربالی روز عاشــورا واقع شــد، تا 
لحظه ی شهادت... امام سجاد یکی از سخت ترین 
و فشــرده ترین تالش هــا را انجــام داد. و هدف آن 
حضرت عبارت بود از احیای تفکر درســت اسالمی، 
بازسازی گروه شیعیان، ســازماندهی مسلمانان 
راســتین... همــه این هدف هــا بحمــداهلل والمنة 
انجام شد و امام سجاد )( سی و پنج سال مبارزه ی 
موفق داشــت. اما ایــن مبــارزه، یک مبارزه بســیار 

دشوار و توأم با غربت و مظلومیت بود. 67/6/4 

ستیزه گری در مقابل ابن زیاد 
بعد از آنکه این واقعه  انجام گرفت و حسین 

بن علی به شهادت نائل شــدند، در همان 2
ساعت به روز عاشورا و نزدیک غروب - مثال یکی دو 
)(ساعت به غروب - نقش و رسالت زین العابدین
شروع شد… آمدن به کوفه در آن شدت فشار، و در 
کوفه، ســخن گفتن با ابن زیــاد که خود آن ســخن 
گفتن، هم یک شهامت فوق العاده ای می خواهد، 
هم یک اثــر بــزرگ می گــذارد. ابن زیاد یک اســتاندار 
معمولی کــه نبــود... در یک چنیــن شــرایطی که از 
شمشیر ابن زیاد خون می چکد، این جوان بیست 
ودوساله که آثار بیماری هم در تن او ظاهر و نمایان 
است، با ابن زیاد به صورتی حرف می زند که آن لحن و 
آن ســخن گفتن، برای یــک آدم معمولی پیش یک 
حاکــم معمولــی، بلکــه پیــش یــک مأمــور حاکم 
معمولی بســیار دشــوار اســت. که حاال شــرح این 
مذاکــره را کــه دوســه کلمــه هــم بیشــتر نیســت، 
شــنیده اید و اینجــا از اول ایــن مذاکره، نشــانه یک 
ستیزه گری و یک شورشگری از طرف امام )( نسبت 

به عبید اهلل پیداست. 52/11/29

غوغای مسجد اموی
خب، بعد از اینجا رفتن به شــام )است(... تا 

اینکه در شام چند روزی می گذرد و ماجرای 3
رفتن به مســجد پیــش می آید. امــام ســجاد )( را 
]می برنــد بــه[ مســجد امــوی دمشــق، در حضور 
چندین هزار جمعیتی که معاویه را تالی ِتلو پیغمبر 
می دانند و برای پیغمبر... یاری محبوب تر از معاویه 
قائــل نیســتند. و بــه یزیــد و معاویــه، بــه چشــم 
امیرالمؤمنین، یعنی حاکم اسالمی نگاه می کنند. 
دست ها و شمشیرهایشان به طور مطلق در اختیار 
یزید است... یک چنین مردمی، چندهزارتایشان در 
مسجد اموی دمشق همه مجتمع شــده اند و روز 
جمعه است... در یک چنین مجلسی، یک محکوم 
به طور مطلــق... قبضه ی قــدرت یزید اســت، آنجا 
نشســته و آن امــام ســجاد اســت. ... امام ســجاد 
ناگهان از یــک فرصت کوتاهی اســتفاده می کند، با 
قدرتمنــدی روحــی کامــل، با شــجاعت کامــل، در 
حضور این همه جمعیت مخالف، می رود باالی منبر 
- یا همان پایین منبر می ایســتد - و بنا می کند یک 
خطبه ای ایراد کردن. یــک چیزی من می گویم و یک 

چیزی شما می شنوید! 52/11/29
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دولت امارات به ملت های 
مسلمان خیانت کرد

دولت امــارات مّتحده ی عربی ]با عاّدی ســازی 
روابط با رژیم اشــغالگر قدس[ خیانت  کرد؛ هم 
به دنیای اسالم خیانت کرد، هم به دنیای عرب 
خیانت کرد، هم به کشــورهای منطقه خیانت 
کرد، هم به مســئله ی مهّم فلســطین خیانت 
کرد. این کاری کــه اماراتی ها کردنــد، یک لّکه ی 
ننگی است؛ البّته این از بین خواهد رفت، یعنی 
این حالــت دیــری نخواهــد پایید ان شــاءاهلل، 
لکن ایــن لّکــه ی ننگ بــر پیشــانی کســانی که 
این اقــدام را امروز انجــام دادنــد خواهد ماند. 
اینها خیانت کردند، کار بســیار بدی کردند، پای 
صهیونیست ها را  در منطقه باز کردند. مسئله ی 
فلســطین با این اهّمّیــت، ]یعنــی[ غصب یک 
ــت، چیــز کوچکــی 

ّ
کشــور، آواره کــردن یــک مل

اســت؟ ]اینها[ به بوته ی فراموشــی سپردند و 
ت فلســطین... از همه 

ّ
عادی ســازی کردند. مل

جهت زیر فشارهای شدید قرار دارند... آن وقت 
آنها بیایند با اسرائیلی ها و با عناصر صهیونیسِت 
خبیــِث آمریکایی که بــا اســرائیلی ها همراهند 
-مثل همان یهودی ای که در خانواده ی ترامپ 
هم حضــور دارد- ]توافق کننــد[. و اینها دارند 
متأّسفانه علیه مصالح دنیای اسالم و مصالح 
منطقه کار می کنند... و اماراتی ها به این مسئله 
کمک کردند. امیدواریــم زودتر بیدار بشــوند و 

کاری را که کردند جبران کنند.    99/6/11

اولین درس دبستان 
)(حسین بن علی

رهبر انقالب، اشعار شاعران برنامه تلویزیونِی 
رندان تشــنه لب را که از شــبکه چهارم سیما در 
روزهای تاســوعا و عاشــورای حسینی پخش 

شده بود، مورد تقدیر قرار دادند.
اشعار آقایان امید مهدی نژاد و سعید بیابانکی 
از اشــعاری بودند که مورد تقدیــر رهبر انقالب 
قرار گرفتند؛ نشــریه ی خط حزب اهلل به همین 

مناسبت ابیاتی از این اشعار را مرور می کند:
ماه شمعی در شبستان حسین بن علی است

عقل خاری در بیابان حسین بن علی است...
دادخواهی رادمردی راستی آزادگی

تا ابد مرهون ایمان حسین بن علی است
این که او بر دست دارد کودکی شش ماهه نیست

آخرین سرباز میدان حسین بن علی است
این که در ذلت نمان و این که با عزت بمیر

اولین درس دبستان حسین بن علی است
اشک های نم نم ما زیر این سقف کبود
بارش یکریز باران حسین بن علی است 

ای که پرسیدی در این عالم چرا آشفته ای
بانی اش زلف پریشان حسین بن علی است...
هر کسی دستش در این عالم به دامان کسی است

دست ما، اما به دامان حسین بن علی است
سعید بیابانکی    

     

برش دیدار  

شعر عاشورایی  

زندگی محال برای دیگران 
مدینــه  وارد  می گذریــم،  کــه  اینجــا  از 

می شــویم. دیگــر داســتان زندگــی امــام 4
سجاد، کأنه عوض می شــود در ذهن مردم. امام 
سجاد را اگر در ذهن های مردم یا در ذهن خودتان 
کاوش کنیــد، اوال یــک جــوان نمی بینیــد، یک مرد 
سالخورده ی ساکت مریض حالی است که یا دائمًا 
مشغول دعاخواندن است یا مشغول گریه کردن؛ 
شــب ها هم رفــت و آمد به منــازل محرومیــن و در 
خانه ایتام، و دادن نان و غذا و طعام و رسیدگی به 
آنها... اما واقعیت این اســت... امام ســجاد در این 
سی و پنج ســال به یک نحوی عمل کردند که برای 
یک انسان معمولی، بلکه برای یک انسان برجسته 
و فــوق  معمولی هم این طــور زندگی کــردن، باید 
گفت جزو محاالت اســت؛ و این امام عظیم الشأن 
بزرگوار، این عملی را که برای آدم های عادی شــاید 
محال به نظر برســد، در طول ســی و پنج ســال به 

پایان رساندند، توأم با موفقیت. 52/11/29

آغاز تحول در تاریخ شیعه
از قول امام صادق )( نقل شده که: »ارتّدالناس  5
 ثالث« بعد از واقعه ی عاشورا و 

ّ
بعد الحسین، اال

کربــال فقط ســه نفــر ماندنــد و بقیــه رفتنــد... بقیــه یا 
ترسیدند و دور امام چهارم را رها کردند و کنار رفتند، یا به 
فکر طمع مال و مقام افتادند... 51/11/23 امام سجاد در 
طول این ســی و پنج ســال، آرام آرام آن محیــط تاریک و 
ظلمانی را، آن مردم غافل و بی خبر را از چنگ شــهوات از 
یک طرف، و تسلط دستگاه های جبار از یک طرف، و کمند 
علمای سوء وابسته ی به دســتگاه ها از یک طرف، کنار 
می کشــد و نجات می دهــد؛ و مجموعًا یک عــده و یک 
مجموعــه ی مؤمــن عالقه منــد صالــح کــه بتواننــد 
قاعده ای بشوند برای کارهای آینده، به وجود می آورد. 
65/4/28 می بینید که شیعه چقدر مرهون امام سجاد 
اســت. آغاز امامت امام ســجاد، آغــاز تحولــی در تاریخ 
شیعه است. امام سجاد نقطه ی عطفی در تاریخ تشیع 
اســت. امام ســجاد ســامان دهنــده ی حــزب نیرومند 

شیعیان است. 52/12/1

زندگی 
محال برای 

دیگران 
شــهادت  و  عاشــورا  واقعــه ی  از  بعــد  درســت 
امــام  حضــرت،  آن  بزرگــوار  سیدالشــهدا)(فرزند 
ســجاد)(   با آن تن بیمــار و حال رنجــور امامت خود 
را آغــاز نمودنــد. خــط حــزب اهلل در اطالع نگاشــت این 
شماره ی خود به اقدامات و رفتارشناسی آن امام عزیز 
در دوران اسارت در بیانات رهبر انقالب پرداخته است که 
نقش بزرگ و محوری این امام را نشــان می دهــد.   مرور 
زندگانی پربرکت آن حضرت و مواضــع و اقدامات امام 
ســجاد )( در طول دوران 35ساله ی امامت مجالی 
دیگــر می طلبد کــه در کتاب هــای همرزمان حســین و 

انسان 250ساله در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

بررسی فرازهایی از مبارزه ی 
سیاسی امام سجاد )( بعد از 

واقعه ی کربال در بیانات رهبر انقالب
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ارزش خطبه های حضرت زینب و 
امام سجاد در نهضت حسینی                
همان مقداری که فداکاری 
]سیدالشــهدا[  حضــرت 
ارزش پیش خدای تبارک و 
تعالــی دارد و در پیشــبرد 
نهضــت حســینی کمــک 
کرده است، خطبه های حضرت سجاد و حضرت زینب هم به 
همان مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر داشته است. آنها به ما 
فهماندند که در مقابل حکومت جور، نباید ترسید. در مقابل 
یزید، حضرت زینب)(ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که 
بنی امیه در عمرشــان همچو تحقیــری نشــنیده بودند... 
حضرت سجاد با ســخنان خود واضح کرد به اینکه قضیه، 
قضیه ی مقابلــه ی غیر حق بــا حق نیســت؛ یعنی، مــا را بد 
معرفی کرده اند؛ سیدالشهدا را می  خواستند معرفی کنند 
که در مقابل حکومت وقت، خلیفه ی رســول اهلل  ایستاده 
است. حضرت سجاد این مطلب را در حضور جمع فاش کرد 

و حضرت زینب هم.          61/7/25

یک نکته در باب عدالت آموزشـی بحـث مدارس 
دولتی اسـت کـه مراقب باشـیم مـدارس دولتی 
جـوری نباشـد کـه دانش آمـوزی کـه در مـدارس 
دولتی تحصیـل می کند، احسـاس کنـد که مثًال 
فـرض کنیـد امـکان قبولـی اش در کنکـور کمتـر 
اسـت؛ این ]طور[ نباید باشـد. یعنی بایسـتی ما 
سـطح مـدارس دولتـی را، هـم از لحـاظ آمـوزش 
و هـم از لحـاظ پـرورش، جـوری بـاال بیاوریـم کـه 
کنـد،  اعتمـاد  احسـاس  دانش آمـوز  آن  خـود 
خانـواده ی او هـم کـه می خواهنـد ایـن فرزنـد را 
بفرسـتند به مدرسـه ی دولتی، احساس نکنند 
کـه دارنـد او را بـه یـک جایـی بی پناه می فرسـتند 
و رهـا می کننـد؛ ایـن جـوری نبایـد باشـد. بایـد 
بـه مـدارس دولتـی بـه معنـای واقعـی کلمـه 

99/6/11 رسـیدگی بشـود. 

به عنوان مرید عاشورا از همه متشکرم             
محرم متفاوت ســال 99  به عنوان قابــی ماندگار در تاریخ ملت ایران و عزاداری سیدوســاالر شــهیدان ثبت شــده اســت. در حســینیه ی 
امام خمینی نیز با حداکثر محدودیت ها و بدون حضور جمعیت، چراغ عزای شــهدای کربال روشــن بود. اگر چه رهبــر انقالب بدون حضور 
مســتمعین و خیل عظیم عزاداران، در این مراسم حضور داشتند، دل های مشــتاقان اما از دریچه ی دوربین ها مهمان حسینیه ی امام 

خمینی بود. رهبر انقالب نیز دوبار بابت حسن تدبیر و همت ملت ایران، ملت امام حسین تشکر کردند:  
ت عزیز ایران تشّکر می کنم به خاطر ُحسن رفتارشان در دهه ی عاشورا… با وجود محدودّیت های شدید ناشی از بیماری... در  عین حال 

ّ
از مل

حفظ شور حسینی و حفظ مجالس  و حرکت عظیم معنوی ای که مردم از خودشان نشان دادند. و بنده کسی نیستم که من تشّکر کنم؛ 
99/6/11 ]بلکه[ به عنوان یک فرد مرید اهل بیت)(و مرید عاشورا، بنده هم حقیقتًا متشّکرم.          

از ابتــدای ســال جــاری، رهبــر انقالب بــا دعــوت از ملت غیــور و 
مسئولیت شناس ایران برای جبران بخشی از خسارات ناشی از 
گسترش بیماری کرونا از کلیدواژه ی »کمک مؤمنانه« استفاده 
کرده اند. استفاده از این واژه بیانگر این واقعیت است که منشأ 
و مبنای کار خیر و مواسات و همدلی های مردم مسلمان ایران، 

چیزی جز ایمان و احساس مسئولیت ناشی از ایمان نیست:
بایســتی عموم مردم همچنان که در آن جریــان اّوِل 
کمک مؤمنانه در آستانه ی ماه رمضان وارد شدند و به 
معنای واقعی کلمه کمک کردند، باز هم همین ]کار[ 
انجام بگیرد. این »تسابق الی  الخیرات« است... یعنی 
مسابقه گذاشتن که قرآن به معنای واقعی کلمه به 
ما می گوید در کار خیر و کمک های مؤمنانه مسابقه 

بگذارید.     99/5/10

 بــاری که آقــای طالقانــی را دیــدم، آخر ســال ۴2 
ْ

مــن اّول
یــا اوائــل ۴3 بــود کــه ایشــان در عشــرت آباد محاکمــه 
می شــدند. رفتم من در دادگاهشــان ]شــرکت کردم [... 
آقای طالقانی آن جلو بی اعتنا نشســته بود؛ اسم ایشان 
را آوردنــد، ایشــان باید بلند می شــد حرف مــی زد، ]ولی [ 
اعتنایی نکرد... یعنی این جور بود، آن دادگاهی که جوری 
آن را ترتیــب می دادند که آن مّتهم خــودش در هیمنه ی 
ظاهری دادگاه هضم بشود، ایشان اصًال و مطلقا اعتنائی 
نداشت. وقت تنّفس هم ما رفتیم جلو، ایشان با ما گرم، 
گیرا -حاال بنده آن وقت یک طلبه ی جوانی بودم که اندکی 
قبلش زندان قزل قلعــه بودم و ]این را[ شــنیده بودند-  
بنده را که معّرفی کردند، گرم گرفتند، محّبت کردند؛ به آن 
مقامات، بی اعتنــا؛ به ما که یک طلبــه ای بودیم، این جور 

95/5/25. گرم و گیرا و با محّبت.     

امروز با این همه حمله ای که علیه روحانّیت دارد می شود 
در دستگاه های تبلیغاتی و مانند اینها، ببینید ]استقبال[ 
مردم را، ببینید نمازهای جماعت را، ببینید پای منبرها را...
این اجتماعاتی که امروز پای منبرها تشکیل می شود، که 
غالبًا هم جوانند، وجود نداشت؛ نمازهای جماعت همین  
جــور، وجوهــات ]همین جــور[؛ پــول مالک خوبی اســت 
دیگر! امروز وضع مردم هم از لحاظ مالی خوب نیســت اّما 

می آیند وجوهات می دهند؛ به ما، به مراجع دیگر وجوهات 
می دهند؛ یعنــی مــردم متدّیننــد، در میدان دیننــد؛ این 
حرف ها چیست؟ ...خب سیاه نمایی و حرف های بی ربط هم 
علیه همه ی این حرف ها گاهی زده می شود؛ بدون تحقیق 
میدانی، بدون مالحظه، بدون هیچ معیار و مالک علمی، 
یک چیزهایی گفته می شود که حرف های غلطی است، یک 

98/2/18 عّده هم باور می کنند؛ لکن واقعّیت این است. 

#کمک_مؤمنانه

ملت ایران در میدان دین و دینداری حاضرند
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کالم امام  

خانواده ایرانی  

روایت تاریخی  

کلیدواژه  

عکس نوشت  

اصول عدالت خواهی  

حزب اهلل این است  

مدارس دولتی باید اعتماد 
مردم را جلب کنند اولین دیدار آیت اهلل خامنه ای و 

مرحوم طالقانی در دادگاه
برای کار بیرون از خانه فرزندتان را 
از دامان مادر محروم نکنید                  

زنانی کــه به خاطــر فّعالیت هــای خــارج از خانــواده، از 
آوردن فرزند استنکاف می کنند، برخالف طبیعت بشری 
و زنانه ی خــود اقدام می کننــد. خداوند بــه این راضی 
نیست. کســانی که فرزند و تربیت فرزند و شیردادن به 
بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ کردن فرزند را برای 
ِف به وجود آنها هم نیست، رها 

ّ
کارهایی که خیلی متوق

می کنند، دچار اشتباه شــده اند. بهترین روش تربیت 
فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده 
از مهــر و محّبــت او پرورش پیــدا کنــد. زنانی کــه فرزند 
خود را از چنین موهبت الهی محروم می کنند، اشتباه 
می کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به ضرر خودشان 
و هم به ضرر جامعه اقدام کرده اند. اسالم، این را اجازه 

75/12/20 نمی دهد.  

به مناسبت سالگرد ارتحال آیت اهلل طالقانی


