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رهبر انقالب:قطعًاضربهمتقابلرا
به آمریکاییهاخواهیمزد

رهبــر انقــاب در دیــدار اخیر بــا نماینــدگان مجلس شــورای
اسالمی  8مســئلهی کلیدی و اولویتدار کشور را برشمردند
و بــه نماینــدگان توصیــه کردند کــه به ایــن مســائل بیش از
مســائل فرعی و درجه دو توجه کنند .یکی از این  8مســئلهی
کلیدی کشــور ،مســئلهازدواج جوانان بود که پیش از این نیز

رهبر انقالب خطاب بــه مردم و البته مســئولین توصیههایی
برای کاهش مشــکالت و آســیبهای ایــن حوزه داشــتهاند.
خطحــزباهلل بهمناســبت ســالروز ازدواج آســمانی حضرت
صدیقــهی طاهــره و امیرالمؤمنیــن ( )برخــی از همیــن
توصیههارامرور میکند.
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شهید هفته

نقشعظیمشهدایارتشاز اولانقالبتاکنون

| اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهر شهیدسرلشکر مسعودمنفردنیاکی

ارتـش در دوران هشـت سـاله جنگ تحمیلـی نشـان داد که رکـن رکینی بـرای دفـاع از مرزها و اسـتقالل کشـور اسـت .شـهدای ارتـش ،ماجراهای جنگ
تحمیلی ،حضـور نیروهـای مختلـف ارتـش در عرصه جنـگ  -نیـروی هوایی یک طـور ،نیـروی زمینی یـک طـور ،نیـروی دریایی یـک طـور  -و نقش عظیم
اینهـا در طول این مـدت در دفـاع از ایـن مرزها ،کـه نمیگویم هیچ انسـان با انصـاف؛ ّ
حتی انسـانی که چشـم دارد و نـگاه میکند ،نمیتوانـد منکر این
نقش عظیـم شـود76/1/27 .
شهادت64/5/5:

مزار :گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
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نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

اطالع نگاشت

سخن هفته
رهبر انقالب:قطعًا ضربهمتقابلرابهآمریکاییهاخواهیمزد

بیتوجهی به ازدواج تبعات سختی
به همراه دارد

چشمدر مقابلچشم

سخن
جمعــه  13دی  ،98ســاعت  1:20دقیقــه
هفتـه
بامــداد،بزرگراهمنتهیبهفــرودگاهبغداد،
شاهدعملیاتتروریستیبزدالنهایبودکه
دوران جدیــدی از تحــوالت پیدرپــی را در
منطقهیغربآسیارقمزد.باشنیدنخبرشهادتسردار
دلهــاحاجقاســمســلیمانی،نهتنهــاملتایــرانبلکه
منطقه و فضای جهانــی در بهت و حیرتی تکرارنشــدنی
فرورفت .خبر ،آنچنان غیرمنتظــره و اعجــابآور بود که
کســیباور نمیکردکهیکــیاز محبوبتریــنچهرههاو
شخصیتهایملیایرانراآنهمدر حالیکه«میهمان»
کشورهمســایهبودهموردهدفترور قــرار دهند .هنوز
ساعاتیاز اینجنایتبزرگنگذشتهبودکهابتداپنتاگون
در بیانیهای رســمًا اعــام کرد کــه رئیسجمهــور آمریکا
خود
دســتور مســتقیم این عملیات تــرور را داده و البته ِ
ترامپهــمدر مواضعبعــدیاشباتاکیدمجــددبر این
موضــوع ،مســئولیت کامــل ایــن جنایــت بیســابقه را
پذیرفت.
در این سوی میدان اما با آسمانی شدن سردار پرافتخار
اسالموشــهادتاوبهدستشــقیترینافرادبشر،این
عواطف ملت ایران بود که بــا این تعدی و
احساســات و
ِ
دشــمنیعلنــیورودررو،جراحتیعمیقبرداشــتهبود؛
ِ
اینجنایتهولناکدلهاراسوزاندهبودوهمیندلها
الجرم به التیام و بازیابی آرامش و ســکینه اجتماعی نیاز
داشت.
باانتشار پیامرهبر انقالبدر همانساعاتاول،دلهای
آتش گرفته به مشــتهای گــرهزده بــدل شــد« :انتقام
سختی در انتظار جنایتکارانی اســت که دست پلید خود
را به خون او و دیگر شــهدای حادثهی دیشــب آلودند».
حضورمیلیونیوفریادرســایملتهایمسلمانایران
وعراق،نشــاندادکهلحظهشــماریبرایتحققانتقام
ســخت،فکر وذهــنهمــهیعالقمنــدانودلــدادگان
بهحــاجقاســموجبهــهیمقاومتاســامیراپــر کرده
اســت .این انتقام ســخت اما دفعــی و یکباره بــه وقوع
نمیپیوســتبلکهدر گامهاییمحکماســتوار وتوأمبا
منطقوعقالنیتبرنامهریزیشــدهبودوهنــوز همدر
حالاجراست:
گاماول.اینیکسیلیبودانتقامچیزدیگریاست
شــش روز بعــد و در اولیــن ســاعات روز نوزدهــم دی،
موشــکباران پایگاه نظامی عیناالســد که کارشناسان
نظامیازآنبهعنوانیکشهرنظامیویکیازاصلیترین
پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه یــاد میکردند ،تیتر
رســانههایجهــانرابــهخــوداختصــاصداد.در اولین
ســاعاتپــساز ایناقــداممتقابلایــران،رهبــر انقالب
در دیدار مردم قم کــه به صورت زنده از رســانهها پخش
میشــد اعالم کردند کــه ایــن صرفًا یک ســیلی بــوده و
موضوع اصلی انتقام ســخت ،خــروج آمریــکا از منطقه
ِ
است.
اگرچــه دروغگویی رئیسجمهــور آمریکا مبنــی بر اینکه
آســیبجدیایدر اینحملهیموشــکیبهتاسیسات
ونیرویانسانیمستقر در اینپایگاهواردنشدهباهدف
بیاهمیــت نشــان دادن این حملــهی موشــکی انجام
گرفت بتدریج اما اخبار تلفات نظامیــان آمریکا و تصاویر
خســاراتواردهنشــاندادکهضربهینیرویهوافضای
ســپاهپاســدارانکاریبودهوامــکانپنهانســازی آثار و
شواهدآنوجودندارد.

رهبر انقالب در خطبههای نماز جمعــه تهران نیز ضمن
تعیینموضوعاتاصلیوفرعیدراینحوادثپیدرپی،
دربارهی پاسخ کوبنده و قدرتمندانهی سپاه در حملهی
ّ
موشــکی به عیناالســد تاکید کردند که «ضربهی مؤثر
نظامی بود ّاما مهمتر و باالتر از ضربهی نظامی ،ضربهی
ّ
ابرقدرتــی آمریکا بــود...
حیثیتی بــود ،ضربــ ه به هیبــت
ِ
ضربه به ّ
ابهت آمریکا بود؛ این ضربه با هیچ چیزی جبران

نمیشود98/10/27».
گامدوم.ضربهمتقابلدرراهاست
اینباردر آخرینروزتیر«99میهمان»دیگریراهیکشور
همســایه (ایران) بود .مصطفی الکاظمی نخستوزیر
عــراق کــه پــس از فرازونشــیبهای طوالنــی در عــراق
وکشمکشهایبرسراستقراردولت،انتخابشدهبود،
خارجیخودبهایران آمدهوبارهبر انقالب
در اولینسفر
ِ
دیدار داشت.رهبر انقالبدر ایندیدار دربارهیشهادت
شــهیدســلیمانیکلیدواژهی«ضربتمتقابل»رابهکار
بردند« :آنها میهمان شــما را در خانهی شــما کشتند و
صریحًا بهاینجنایتاعترافکردند...جمهوریاسالمی
ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعًا
ضربهیمتقابــلرابه آمریکاییهاخواهــدزد99/4/31».
به عقیدهی کارشناســان نظامــی« ،ضربت متقابــل» از
باالتریــنســطوحکنشگــریقدرتهــایمنطقــهایو
بینالمللی اســت که هزینهی هرگونه تعــدی و حملهی
بعدیرابهباالترینمیزانممکنمیرساند،بهطوریکه
متجاوزین را از تــداوم اقدامات خصمانــه در آن حوزهی
درگیریبازمیدارد.
بهکارگیری راهبرد ضربهی متقابــل نیز البته یک برنامهی
جدیدنیستبلکهسابقهایبیشاز چهلسالهدر تاریخ
انقالباسالمیداردکهرهبر انقالبدر مواضعمتعددی
از آن نام بردهاند" :ضربت متقابل دانشــجویان پیرو خط
امامدر تسخیر النهیجاسوســییکسالپساز کشتار
دانشآمــوزان و دانشــجویان در  13آبــان  57توســط
مــزدوران آمریــکا در رژیــم پهلــوی" "آمادگی نظــام برای
برخورد سخت و خشن با دولت سعودی در پی حادثهی
دردناکمنادر سال""94توقیفمتقابلکشتیمتخلف
انگلیســیدر مقابــلتوقیــفبیدلیــلکشــتیایرانــی"
"ساقطکردنهواپیمایبدونسرنشین آمریکابهدلیل
تجاوز به محدودهی سرزمینی ایران" تنها نمونههایی از
اینضربتمتقابلبودهاندکههمهوهمهارتقایامنیت
وآرامشکشورمانرادرپیداشتهاند.
تا آنجــاکــهدر بیانیــهیگامدومانقالباســامینیز این
چنین بر راهبرد ضربت متقابل تأکید شــده که« :انقالب
ّ
اســامی ملت ایران ،قدرتمند ّاما مهربان و باگذشــت و
ّ
حتیمظلومبودهاست.مرتکبافراطهاوچپرویهایی
کهمایهیننگبسیاریازقیامهاوجنبشهااست،نشده
اســت.در هیچمعرکهای ّ
حتیبا آمریکاو ّ
صدام،گلولهی
ّ
ّاولراشــلیکنکــردهودر همهیموارد،پــساز حملهی
ّ
دشمناز خوددفاعکردهوالبتهضربتمتقابلرامحکم

فرودآوردهاست».اینبار نیز ضربتمتقابلدیگریدر راه
است.از طرفیتناســبضربتمتقابلبامیزاندشمنی
طرف مقابل -که به اوج خود رســیده -یکی از بدیهیات
این راهبرد مهم و اثرگذار است ،چشم در مقابل چشم و
جان در مقابل جان؛ از طرف دیگر نباید فراموش کرد که
این ضربت متقابل بخشی از پروژهی انتقام سخت است
کههدفنهاییآناخراجآمریکاازمنطقهخواهدبود.

انقالب اسالمی
ّ
ملت ایران،
قدرتمند ّاما مهربان
ّ
و باگذشت و حتی
مظلوم بوده است.
مرتکب افراطها
و چپرویهایی
که مایهی ننگ
بسیاری از قیامها
و جنبشها است،
نشده است .در
ّ
هیچ معرکهای حتی
با آمریکا و ّ
صدام،
گلولهی ّاول را
ّ
شلیک نکرده و در
همهی موارد ،پس
از حملهی دشمن
از خود دفاع کرده و
ّ
البته ضربت متقابل
را محکم فرود آورده
است.
(بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی
)۲۲/۱۱/۹۷

مسـئلهى ازدواج جوانهـا
مسـئلهى مهمـى اسـت .مـن از
ایـن بیـم دارم که نـگاه بىتفاوت
نسـبت به مسـئلهى ازدواج  -که متأسـفانه
امـروز کـم و بیش ایـن نـگاه بىتفـاوت وجود
دارد  -در آینـده تبعات سـختى را براى کشـور
بهوجـود بیـاورد ...انگیـزه بـراى ازدواج ،بایـد
تبدیـل بشـود بـه یـک اقـدام عملـى؛ یعنـى
ازدواج باید تحقق پیدا بکند93/5/1 .

جهیزیههای سنگین ازدواج را
مشکل میکند

من بــه همهی مــردم در سراســر
کشــور توصیــه میکنــم کــه
ازدواجهاراآسانکنند .بعضیها
ازدواج را مشــکل میکنند .مهریههای گران و
جهیزیههــای ســنگین ازدواج را مشــکل
میکند...خانوادهیپسرهاتوقعجهیزیههای
سنگینبکنند.خانوادهیدخترهابرایچشم
همچشمیدیگرانجهیزیههاراوتشریفاتراو
مجالسعقدوعروسیرارنگینتر بکنند.چرا؟
اثر اینرامیدانیدچیســت؟اثر ایــنکارهااین
اســت که دخترهــا و پســرها بــدون ازدواج در
خانههــا میمانند ،کســی جــرأت نمیکند به
ازدواجنزدیکشود.خطبهیعقد73/9/2

ســنتهاى غلــط در مــورد ازدواج را
شماها نقض کنید

بعضـى از تصـورات و سـنتهاى
غلـط در مـورد ازدواج وجـود دارد
که اینها دستوپاگیر است ،مانع
از رواج ازدواج جوانهـا اسـت؛ این سـنتها را
بایـد عملًا نقـض کـرد .شـما کـه جوانیـد،
مطالبهگریـد ،پرنشـاطید ،پیشـنهادکنندهى
نقـض خیلـى از عادتهـا و سـنتها هسـتید،
بـه نظـر مـن ایـن سـنتهاى غلطـى را هـم کـه
در زمینـهى ازدواج وجـود دارد ،بایسـتى
شماهانقضکنید93/5/1.

بهوعدهیالهیاعتمادکنید

اینکه خـداى متعـال میفرماید:
ُ
َُ َ
غن ِه ُـم اهلل ِمن
ِا َن َیکونـوا فقـرآء ُی ِ
ضله(،نـور )32/ایـن یـک
ف ِ
وعـدهى الهـى اسـت؛ مـا بایـد بـه ایـن وعـده،
مثـل بقیـهى وعدههـاى الهـى کـه بـه آن
وعدههـا اطمینان میکنیـم ،اطمینـان کنیم.
ازدواج و تشـکیل خانـواده ،موجـب نشـده
اسـت و موجب نمیشـود که وضع معیشتى
افـراد دچـار تنگـى و سـختى بشـود؛ یعنـى از
ناحیهى ازدواج کسـى دچار سـختى معیشت
نمیشـود؛ بلکـه ازدواج ممکـن اسـت
گشایشهمایجادکند93/5/1.
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خاطراترهبری

مجلــس شــورای اســامی  8مســئلهی
کلیدیواولویتدار کشــور رابرشــمردند
و به نمایندگان توصیه کردند که به این
مسائل بیش از مسائل فرعی و درجه
دوتوجهکنند.یکیاز این 8مسئلهی
کلیدیکشور،مسئلهازدواججوانان
بود که پیش از این نیــز رهبر انقالب
خطاب به مردم و البته مســئولین
توصیههایــی بــرای کاهــش
مشــکالت و آســیبهای ایــن
حــوزه داشــتهاند .خطحزباهلل
بهمناســبت ســالروز ازدواج
حضــرت

صدیقــهی طاهــره و
امیرالمؤمنیــن ( )برخــی
از همیــن توصیههــا را مرور
میکند.

بازخوانی8مطالبهرهبر انقالبدربارهمسئلهازدواج

سنتهایغلطرا
کناربگذارید
مهریه هر چه کمتر باشد ،به طبیعت ازدواج نزدیکتر است

مهریههر چهکمتر باشـد،بهطبیعتازدواجنزدیکتر اسـت،چونطبیعتازدواج،معاملهکهنیسـت،خریـدوفروشکه
نیسـت،اجـارهدادنکـهنیسـت،زندگـیدوانسـاناسـت.ایـنارتباطـیبـهمسـائلمالـینـدارد.ولـیشـارعمقـدسیـک
مهریـهایرامعیـنکـردهکـهبایدیـکچیـزیباشـد.امـانبایدسـنگینباشـد.بایسـتیعـادیباشـدجوریباشـدکـههمه
بتوانندانجامدهند.خطبهیعقد74/5/18

دامادبیچارهرادکانهایگرانقیمتنبرید

این دختر خانمها کــه میخواهند جهیزیه
درست کنند ،برای خرید اســباب سر عقد و
جهیزیــه،تویایــندکانهــایگرانقیمت
بعضــیاز جاهــایتهــران ،آنمحــاتگرانقیمــتکــه
معــروفاســت-نمیخواهمالبتهاســمبیــاورم-من
میشناسمکجاهاستکهدکانهایشمعروفاستبه
جنس گران ،اصًال طرف آنها پا نگذارند .بروند آن جاهایی
که معروف به گرانی نیســت .اینطور نباشــد کــه داماد
بیچارهرادنبالشانراهبیندازندبرایخریدعروسوخرید
عقد.متأسفانهازاینکارهامیکنند.خطبهیعقد72/3/19

انتشار برایاولینبار

اماممیفرمودند کارتانطوری
باشد کهبتوانیدبهمردمبگویید

رهبــر انقــابدر دیــدار اخیــر بــانمایندگان

آســمانی

هفتـه اول مـرداد 99

در شر ع مقدس مستحب است
مهریه کم گرفته شود

اگر چنانچهدر ازدواجبحثمادیاتعمده
شــد ،ایــن معاملــهی عاطفــی و روحــی و
انســانی تبدیل خواهد شــد به معاملهی
مادی.اینمعاملههایگران،اینجهیزیههایسنگین،
اینچشموهمچشمیهاواینبهرخکشیدنثروتها
و پولها  -کــه برخی از افراد غافــل و بیخبر میکنند -
ازدواج را در واقع خراب میکنند .لذاســت که در شــرع
مقدس مستحب است مهریه کم گرفته شود که َ
«م ُ
هر
ّ ّ
السنة»موردنظر است.خطبهیعقد77/12/13

جمهوریاسالمی،انقالبونظاموکارشمردمی
اســت و مردم از ریزترین کارها مطلع میشوند؛
مگر چیزهانی که گفتنش مفسدهای بار بیاورد.
دردورانجنگچیزهائیبودکهگفتنشمفسده
داشــت؛ ليكن درغیر این امور ،هرچیزی که اتفاق
بیفتد ،اول بایســتی مــردم در جریــان قــرار داده
شوند.
در زمان امــام ()همین طــور بود .هــر وقت بنا
بودکاریانجامبگیرد،باایشانمشورتمیشد.
از مطالبی که ایشان مکررًا میفرمودند ،این بود
که کاری که میکنید ،طوری باشــد که بتوانید به
مردم بگونید؛ یعنی قابل طرح برای مردم باشد.
معیار ،فهم و درک مردم از انقالب است .نظام ما
مردمیاست؛نهنظامحزبیکهریسمانهایش
بهنقطهایوصــلاســتودر آننقطه،یکحزب
نشستهوهرکاریکهمیخواهد،انجاممیدهد؛
نخير،اینجااجزایاصلینظامدرتمامکشور،حتی
در روستاها و شــهرهای دورافتاده و در بخشها
پراکندهاند .مــردم در هــر جا که هســتند ،اجزای
اصلینظاموتعیینکنندههستند.
اگر خدای نکرده جنگی بشــود ،اینها هستند که
بایدبیاینددفاعکنند.اگر ســازندگیباشد،اینها
هســتند که در ســازندگی باید شــرکت کنند .اگر
حمایت از حرکتی باشــد ،به وســیلهی اینها باید
انجام بگیــرد .اگر خنثی کردن توطئهی دشــمن
باشد،بهوسیلهیاینهابایدانجامبگیرد.دشمن
هــمکــهمیخواهــدکاریانجــامدهد،چــوناز
کودتای نظامی و تهاجم خارجی مأیوس است،
بهفکر کارکردنرویذهنهمینمردممیافتد.
آنهاهمباهمهیبیاطالعیشانازمسائلایران،
این نکتــه را فهمیدهاند کــه در ایران ،همــه کاره
مردمند.
روایت تاریخی

بعد از قطعنامه اینگونه شد

مــادر جنــگفهمیدیــمکــهملــتمــایــکفرصــت
فوقالعــادهدارد؛یــکفرصتملــیو آنایناســت
که مردم احســاس مســؤولیت دارند .مــردم ایران
اینگونهانــد .شــاید همــهی مــردم دنیــا اینطــور
نباشند.بعدازقضیهیقبولقطعنامه،کهدشمن
فرصتطلبــیمیکــردومیخواســتاز موقعیــت
ســوء اســتفاده کند ،ناگهان شــما دیدید آنچنان
جبههها پر شــد کــه در طــول جنــگ ،کمتر ســابقه
داشت ،یا هیچ ســابقه نداشــت .بعد از قطعنامه،
اینگونه شــد .قطعنامه را کــه قبول کردیــم ،عراق
حملهکرد.مردمدیدنددشمننارومیزندوفرصت
طلبی میکند .ناگهان ،همه احســاس مسؤولیت
کردنــد .نگفتنــد« :دیگــر کار از کار گذشــته اســت.
میخواســتند قبول نکنند! چرا امام قبول کرد؟!»
میتوانستنداینگونهبگویند؛امانگفتند.این،یک
خصوصیتملیاستومااینرادرجنگمیفهمیم؛
هیچ صحنــهای مثل صحنــهی جنگ ،بــرای گزارش
خصوصیاتیکملتمناسبنیست72/6/29 .
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حزب اهلل این است

کالم امام

برایاستقالل کشور باید
اتحادتانراحفظ کنید

مراقب فتنهگری مال در دلتان باشید

باید اتحادتان را حفظ
کنیــد تــا کشــورتان
اســتقالل داشــته
باشــد ،تــا شــریف
باشــید .مــا اگــر ســر
ســفره نــان جویــن
داشــته باشــیم ،بهتر اســت تــا در[کاخهای]بزرگ
زندگیکنیم،ولیاز آنجادستمانبهطرفدیگران
دراز باشد.شرافتاینرااقتضامیکند.شمااز رژیم
سابقنجاتپیداکردیدوهماکنونبرایعظمتو
شرافتخودتانمیجنگیدلذا،باهمبسازید...یک
ملتهستویککشور ویکاسالموهمۀعالمبا
آنبد.پسبرایاینکهدشمناننتوانندکاریکنند،
باشید.ی ُدا َ َ َ َ
َ
هّلل معالجماعة 60/7/1
بایدباهم
ِ

انگیزههــای مــادی جذابنــد ،خطرناکنــد .پــول چیــز
خطرناکی است عزیزان من! ببینید امام سجاد ()در
مرزداران صحیفهی سجادیه ،که به مرزداران
آن دعای
ِ
و ســربازان و مجاهدان جبهــه دعا میکنــد ،از جملهی
دعاهایــش این اســت که پــروردگارا! یــاد مال فتــون را
از دل اینهــا ببر .ایــن تعبیر «فتــون»؛ فتنهانگیز ،فقط

در مورد مال در ایــن دعا بهکار رفته؛ «المــال الفتون».
مال ،فتنهانگیز است .فتنه همیشــه به معنای فتنهی
در عرصهی اجتماع نیســت؛ بدتر از او ،فتنه در عرصهی
دل انســان اســت .اگر راه دلبســتن به پول و بــه زندگی
و به تشــریفات و به جاه و جالل و اینها را بــر روی دل باز
کردید،دیگر واقعًاحدیقفندارد87/3/21 .

عکس نوشت

انسان  250ساله

وقتیشیعهدوبارهاحساس
هویتکرد

دوران زندگــی امام پنجــم ،امام باقر علیه الســام،
به طور کامل ادامــهی منطقــی دوران زندگی امام
ســجاداســت.اکنوندیگر،جمعیگــرد آمدهاندو
شیعهدوبارهاحساسوجودوشخصیتمیکند.
دعوتشــیعیکهچندســالیبــر اثر حادثــهکربالو
حوادث خونین پــس از آن ...متوقف مانــده بود...
اکنوندر اقطار کشورهایاسالمی،ریشهدوانیدهو
قشر وسیعیرابهخودمتوجهساختهبود...اکنون
هنگامیکهامامباقربهمسجدپیامبردرمدینهوارد
میشــود ،جماعت انبوهی گــرد او را میگیرنــد و از
مسائلفقهیسوالمیکنند70/4/20 .
خانواده ایرانی

بازدید فرمانده کل قوا از منطقهی یکم و کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس |  1مرداد 90

دوران دخالت بیگانگان در منطقه تمام شده است
آن دوران گذشت که کسانی بخواهند بیایند سرنوشــت این منطقه را با حضور نظامی خودشان تأمین کنند .ممکن است
هنوز در بین حکام و دولتمردان این منطقه کســانی باشــند که باز هم مایل باشــند طــول موج خودشــان را تطبیق کنند با
فرســتندههای بیگانگان؛ اما ملتها امروز بیدار شدهاند .امروز ملتها هشــیارند .امروز ملتها میدانند که حضور نظامی و
مسلح بیگانگان در هر منطقهای ـ نه فقط در منطقهی ما ـ مایهی ناامنی آن منطقه است90/5/1 .

روایت پیشرفت

مطالبه رهبری

خانواده محل تأمین امنیت و
آرامش است

برای حضور در فضای مجازی
خودتان را مجهز کنید

ای بســا کســانی که خیلــی در جامعــه معتبرند؛
عنــوان دارنــد ،رئیســند؛ امــا در خانــه شــان هزار
مشــکل دارنــد .همــان آقایی کــه ممکن اســت
دســتیار یا کارگــر زیــر دســت و کارمنــدش جرأت
نکنند به او بگویند باالی چشمت ابرو ،و حرف او را
مطیعانه گوش کنند ،در داخل محیــط خانواده
ممکناســتمدعیداشــتهباشــد...محیطبد،
بهجــایاینکهبرایاو آرامشدرســتکنــد،خراب
میکنــد...همهیانســانهابهامنیــتزندگینیاز
دارند .لذا شما در قرآن که نگاه کنید ،میبینید که
وقتی بحث ازدواج میشــود ،میگوید« :و جعل
منها زوجها لیســکن الیها»؛ تا مایه ی ســکونت و
سکینه  -یعنی آرامش  -باشــد؛ زن و شوهر باید
برایهممایهیآرامشباشند83/3/20 .

عظیم دشــمنى و دشــمن به
بىتعــداد
لشــکر
[امروز]
ِ
ِ
ِ
سمتایمانمردم،بهسمتاعتقاداتمردم،بهسمت
ّ
ْ
ســامت نفس مردم ،به ســمت عفــت جوانان ســرازیر
اینترنتــىفراوانــىوجــودداردکه
میشــود.پایگاههــاى
ّ ِ
هدفشــانایناســتکــهعفــتجــوانرا،حیــاىجوان
مســلمانرااز بینببرند؛پردهىحیــاىاورا ِبدرنــدوبراى
اینبرنامهریزىمیکنند...مابایدخودمانرا ّ
مجهزکنیم؛
خیلىاز ماها ّ
مجهز نیستیمیانمیدانیم،نهاز جنبههاى
نرمافــزارى ،نــه از جنبههــاى ســختافزارى ...ایــن یــک
عرصهاى است که داراى منافع بىشمار و داراى ّ
مضرات
بىشمار است؛ عرصهى فضاى مجازى اینجورى است؛
میتواناز آن ّ
حداکثر منافعرا[کســبکرد]؛همانکارى
که آن دشــمن میکند ،شــما [هم] میتوانید بکنید در
جهتعکس؛[یعنى]مفاهیماسالمىومعارفاسالمى
راپخشکنیدبدونهیچمانعورادعى95/6/16 .

نهضتکمکمؤمنانهجلوهای
از ظرفیتهایعظیمملتایران

در طــول انقــاب -از ّاول انقــاب تــا دوران جنــگ
تحمیلیتاامروز-نمونههای]رادیدهایم.تازهترین
ّ ّ
نمونــهی ایــن ّ
مهــم ملــی و مبتنــی بر
ظرفیتهــای
ایمان انقالبی و مذهبی ،همین حضور بههنگام و
ّ
فداکارانهی ملت در موج ّاول بیماری کرونا است...
یادرنهضتکمکمؤمنانه؛ازمردمخواستهشدکه
واردعرصهیکمکبهآحادضعیفجامعهبشوند.
ّ
البته اگر ما هم نمیگفتیــم ،خود مردم وارد شــده
بودند؛قبلاز گفتــنماهمواردشــدهبودند،بعد
همبهشکلفراگیردرهمهیکشور،شمادیدیدچه
کارهایبزرگیانجامگرفت،چهخدماتباارزشیبه
خانوادههایضعیفشدکهدرآستانهیماهمبارک
رمضان ،ایــن حرکت عمومــی مردم انجــام گرفت.
اینها ّ
ظرفیتهایمعنویکشور است،اینهاچیزهای
ّ
مهمیاست99/4/22 .
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