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آن روز که انقالب ما در مسیر خودش 
تا نقطه ی پیروزی راهش را پیمود، کسی 
به جایی  انقالب  این  که  نمی کرد  فکر 
درراه  مبارزی  یمنی ها،  از  که  برسد 
را  آمریکا  و  اسرائیل  که  می سازد  اسالم 
سیاه  خاک  به  و  کند  مستأصل  دنیا  در 
این  و  رسید  اینجا  به  انقالب  بنشاند؛ 
کرد  کاری  انقالب  داد؛  اسالم  به  را  عزت 

ایجاد  امروز دسته به دسته اسالم گرایی  که 
همه ی  که  رسیده  به جایی  کار  و  شده 
در  سیاسی  اندیشمندان  و  جامعه شناسان 
همه ی پژوهشکده ها اعالم می کنند امروز 
زمین  روی  در  دینی  و  آرمان  ایده،  هیچ 
به قدرت اسالم و گرایشی که جهانیان به 

اسالم دارند، نمی رسد.
 این نتیجه ی انقالب بود. آیا ]انقالب[ 

مطالبه  مردم  آن چه  نه؟  یا  دارد  دستاورد 
هنوز  و  رسیدند  آن  به  که  آن چه  کردند، 
هم پیش می رود، جهانی شدن اسالم روی 

زمین است و انقالب باید تا آنجا برود. 
تنها  که  نیست  معنا  آن  به  این  البته 
دستاورد انقالب منحصر به این موضوع است؛ 
انقالب موجب شد که زندگی، مملکت و ملت 

ما زیرورو شود.

انقالب اسالمی، اسالم را بر معادالت جهانی حاکم کرد

فراوانی  وجود  با  کشور  در  امروز 
در  کاالها  این  وجود  و  اساسی  کاالی 
انبارها، مردم از گرانی رنج می برند. چرا 
با وجود عدم کمبود در کاالی اساسی، 

مردم باید از گرانی رنج ببرند؟

مافیای گرانی باید ریشه کن شود

جمعـه 22  بهمـن  1400

شماره  60

از  مقرب تر  مخلوقی  و  انسان  هیچ 
پیغمبر )ص( به درگاه خدا نیست؛ اگر 
ما از درون دل در مقام عشق و دلدادگی 
به پیغمبر )ص( متصل بودیم و از آنجایی 

که ایشان... 
.................................ادامه مطلب صفحه 3

وجود مقدس امیرالمؤمنین )ع( در 
تفسیر این آیه می فرمایند »أنا وسیلته«؛ 
من وسیله هستم؛ تقوا و جهاد دو ضلع 
ایمان است و من وسیله هستم که ضلع 

سوم ایمان است...

امیرالمؤمنین علی )ع(، وسیله است

.................................ادامه مطلب صفحه 6 .................................ادامه مطلب صفحه 2

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

تمسک جستن به اهل البیت )ع(........................................................
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امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند »أنا وسیلته«1؛ 
در کتب عامه و اهل سنت، در صحیح مسلم که 
یکی از اصول حدیثی عامه و اهل سنت است، 
روایتی را از پیامبر اکرم )ص( نقل می کند که 
ایشان فرمودند »سلوا الله  لي الوسيلة ... فمن سأل 
لي الوسيله حلت له الشفاعة«2؛ از خدا بخواهید که 
من وسیله باشم و هر که من را به عنوان وسیله 
از خدا بطلبد، شفاعت برای او حالل می شود 
و او به شفاعت می رسد؛ پیغمبر اکرم )ص( از 
درون جان به ذات مقدس پروردگار اتصال دارد؛ 
هیچ انسان و مخلوقی مقّرب تر از پیامبر )ص( به 
درگاه خدا نیست؛ اگر ما از درون  دل در مقام 
عشق و دلدادگی به پیغمبر )ص( متصل بودیم و 
از آنجا که ایشان از نظر ُقرب به  حق، نزدیک ترین 
بندگان خدا به ذات مقدس پروردگار است، ما از 
این طریق به خدا متصل خواهیم بود و عبودیت 

ما در درگاه خدا استمرار دارد.
در یک روایت از ائمه )ع( آمده است که 
فرموده اند »يجئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم القيامة آخذا بحجزة ربه، ونحن آخذون بحجزة 
نبينا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا«3؛ پیغمبر اکرم 
)ص( متصل و مرتبط با ذات مقدس پروردگار 
)ص(  پیامبر  درباره ی  قرآن  که  آنجا  است. 
می گوید »ثَُمّ َدنَا َفَتَدلَّی َفَکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أَْو 
أَْدنَی«4؛ به آن مقام باالتر رسیده »آخذا بحجزة 
ربه«؛ پیامبر اکرم )ص( به یک مقام و نقطه ای 
در  رتبه  و  مقام  آن  که  است  دست یافته 

حقیقت، نزدیک ترین نقطه ی اتصال به ذات 
مقدس پروردگار است. »ونحن آخذون بحجزة 
نبينا«؛ ما اهل بیت )ع( به یک نقطه ای دست 
پیدا کردیم که متصل به پیغمبر اکرم )ص( 
شما  بحجزتنا«؛  آخذون  شیعتنا  »و  و  است 
هم باید به نقطه ای دست پیدا کنید که در 
حقیقت به ما متصل شوید و با ما ارتباط پیدا 
وقتی  که  است  همان جایی  نقطه  آن  کنید؛ 
شما مقابل ضریح امام هشتم )ع( می ایستید 
و می گویید »السالم علیک یابن رسول اهلل«؛ 
دلتان تکان می خورد، اشکتان جاری می شود، 
پس معلوم است شما اَخذ به حجزه ی5 امام 
رضا )ع( دارید، امام رضا )ع( آخذ به حجزه ی 
پیغمبر )ص( است، پیغمبر )ص( هم آخذ به 
حجزه ی خدا است؛ لذا از این طریق اتصال ما 
و شما به ذات مقدس پروردگار برقرار است؛ 
این همان وسیله ای است که خداوند در قرآن 
می گوید »َوابَْتُغوا إِلَْیِه الَْوِسیلََة«؛ باید به این 

وسیله توجه کنیم.
...........................................................................

1. البرهان في تفسیر القرآن؛ سید هاشم بحراني؛ ج2، 
ص292.

2. صحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشیری 
النیسابوری؛ ج 1، ص 288.

3. التوحید؛ شیخ صدوق؛ ج 1، ص 166.
4. سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد، پس ]فاصله اش 
با پیامبر[ به اندازه فاصله دو کمان گشت یا نزدیک تر شد. 

)سوره ی مبارکه ی نجم؛ آیات 8 و 9(.
5. »اخذ بحجزه« به معنی تمسک و اعتصام مي باشد. 
)شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر ُغرر الحَکم 

و ُدَرر الَکلم؛ آقا جمال خوانساری، ج4، ص 44(.

قرار  رجب  ماه  در  خواهران!  و  برادران 
داریم؛ ماه رجب، ماه وسیله است؛ ماه اهل بیت 
)ع( است؛ ماهی است که ما می توانیم ارتباط 
خودمان را با مقام مقدس والیت اهل بیت )ع( 
به  رجبیه  زیارت  در  شما  لذا  کنیم؛  تکمیل 
ساحت مقدس امام معصوم )ع( عرضه می دارید 
التفویض و  إلیکم  فیما  آملکم  و  »أنا سائلکم 
علیکم التعویض«1؛ آقا! من بنده ای هستم که 
خدمت شما آمده ، گدای خانه ی شما هستم، 
سائل شما و آرزومند شما هستم نسبت به آنچه 
به شما تفویض شده است؛ آقا! خدا مرا به شما 
حواله داده است؛ این مقاِم قرب در درگاه حق 
که شما پیدا کردید را به من هم عطا کنید تا 
ما مشمول عنایت شما قرار بگیریم؛ »و علیکم 
التعویض«؛ آقا! هر چه هستم و در هر گناه و 
معصیتی هستم، شما می توانید مرا عوض کنید 

و از من یک بنده ی خوب خدا بسازید.
امام وسیله است2و بهترین وسیله در این 
امشب  مخصوصاً  است؛  آماده  شما  برای  ماه 
هشتم  امام  دل  میوه ی  باسعادت  والدت  که 
است؛ شاید در  )ع(  )ع(، حضرت جواداالئمه 
همه ی عمر امام رضا )ع(، امشب برای ایشان 
لذت بخش ترین شب  بود که خداوند متعال به 
این حضرت، میوه ی دلش را مرحمت فرمود؛ 
وقتی امام جواد )ع( را به دست امام هشتم )ع( 
دادند، وجود مقدس امام رضا )ع( یک نگاهی به 
جمال نورانی حضرت جواداالئمه )ع( انداخت 
و فرمود »قد ولد لي شبیه موسی بن عمران، 
فالق البحار و شبیه عیسی بن مریم؛ قّدست 
أّم ولدته«3؛ خداوند به من فرزند ی داده است 
که شبیه موسی بن عمران است که دریاها را 

شکافت و شبیه عیسی بن مریم )ع( است.

بالکبريا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
السماء  و  االرض  بتدبير  المتوحد  انه  اشهد  و 
الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان  اشهد  و 
ان  اشهد  و  االنبيا  خاتم  و  السفرا  افضل  و 
اوالده  و  ابيطالب  ابن  على  اميرالمومنين 

البشر  منقذ  و  البيضا  المحجة  هم  المعصومين 
من الضاللة و العمى.

صلوات  الزمان  صاحب  موالنا  بّلغ  اللهم 
فى  المومنات  و  المومنين  جميع  عن  عليه  الله 
مشارق االرض و مغاربها سهلها و جبلها و بّرها 
و بحرها حّيهم و مّيتهم و عّنا و عن والدينا من 
الصلوات و التحيات زنة عرش الله و مداد کلماته 
احاط  و  کتابه  احصاه  ما  عدد  و  رضاه  منتهى  و 

به علمه.
کل  فى  و  اليوم  هذا  فى  له  نجّدد  انا  اللهم 
يوم عهدًا و عقدًا و بيعة له فى رقابنا. اللهم کما 

شّرفتنا بهذا التشريف و فّضلتنا بهذه الفضيلة و 
خّصصتنا بهذه النعمة فصل على موالنا و سيدنا 
و  اعوانه  و  انصاره  من  اجعلنا  و  صاحب الزمان 
طائعين  يديه  بين  المستشهدين  و  عنه  الذابين 
فى  أهله  نعت  اّلذی  صف  ِفى  مکرهين  غير 
و  طاعتک  على  مرصوص  بنيان  کانهم  کتابک 
هذه  اللهم  السالم.  عليهم  آله  و  رسولک  طاعة 

بيعة له فى اعناقنا الى يوم القيامه.
بتقوی  نفسى  اوصى  و  اوصيکم  عبادالله! 
الله. همه ی شما برادران و خواهران و خودم 

را به تقوای الهی سفارش می کنم.

کالم ما در خطبه ی اول پیرامون تقوای 
مبحث  این  در  که  ایامی  در  و  بود  عملی 
صحبت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که 
ابزاری است که عبودیت ما را در  تقوا تنها 
می کند؛  ثابت  پروردگار  مقدس  ذات  درگاه 
خصوصیت  این  با  تقوا  مسئله ی  در  آن چه 
است  تقوا  استمرار  و  اتصال  است،  مطرح 
و زندگی  ما نباید لحظه ای از عبودیت خدا 

خارج گردد.
این تقوا است که ضامن اجرای عبودیت 
می گردد  پروردگار  برابر  در  قطعی  و  کامل 
منتهی ممکن است تداوم و استمرار عبودیت 
به وسیله ی تقوا دچار مشکل شود، یعنی عمداً 
از ما حرکت هایی برخالف تقوا سر  یا سهواً 
می زند، هرکجا که در تقوای ما رخنه و فاصله 

ایجاد شود، آنجا ما بنده ی خدا نیستیم؛ لذا 
احتیاج به یک جریان داریم که اگر احیاناً در 
ما  عبودیت  استمرار  ایجاد،  رخنه  ما  تقوای 

دچار مشکل نشود.
قرآن  در  رابطه  این  در  متعال  خداوند 
کریم می فرماید »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلّ 
ِسیلََة َوَجاِهُدوا فِي َسِبیلِِه لََعلَُّکْم  َوابَْتُغوا إِلَْیِه الٌْوَ
تُْفلُِحوَن«1؛ در این آیه ی شریفه یک مثلث 
ایمان به خدا ترسیم شده  تشکیل دهنده ی 

است.
شما بایستی در یک مثلث قرار بگیرید 
که اضالع آن »تقوا«، »جهاد در راه خدا« و 
»وسیله« است؛ برخی از مفسرین عامه و اهل 
گفته اند  آیه ی شریفه  این  تفسیر  در  سنت 
مقصود از وسیله همان تقوا و جهاد است و 

متأسفانه بعضی از مفسرین شیعه نیز قائل به 
همین نکته شده اند؛ درحالی که جهاد و تقوا 

دو ضلع مستقل ایمان به خدا است.
مذکور،  آیه ی  در  »وسیله«  نتیجه  در 
باید غیر از تقوا و جهاد باشدکه در  طبیعتاً 
جایگاه ضلع مستقلی در ایمان به خدا واقع 
شود و نمی شود »وسیله« را به تقوا و جهاد 

تفسیر کرد.
...........................................................................

1. سوره ی مبارکه ی مائده؛ آیه 35.

به خدا ایمان  تشکیل دهنده ی  مثلث 

ماه رجب، ماه »وسیله«

ما در اینجا روایاتی از پیغمبر اکرم )ص( و 
ائمه ی معصومین )ع( در معنای وسیله داریم؛ 

تفسیر  در  )ع(  امیرالمؤمنین  مقدس  وجود 
این آیه می فرمایند »أنا وسیلته«؛ من وسیله 
و  است  ایمان  دو ضلع  و جهاد  تقوا  هستم؛ 
من وسیله هستم که ضلع سوم ایمان است؛ 
یعنی سومین ضلع، ایمان به والیت علی )ع( 
و امامت او وابستگی مردم از درون  دل و جان 
به ایشان است؛ در اینجا ذات مقدس پروردگار 
برای اینکه رخنه های احتمالی در تقوای ما، 

موجب قطع رشته ی اتصال و بندگی ما با خدا 
را  )ع(  پیامبر  اهل بیت  و  مقام والیت  نشود، 
از طریق  وسیله قرار داده است؛ یعنی اگر ما 
عشق به اهل بیت )ع( و دلدادگی به خاندان 
پیامبر )ص(، جریان اتصالمان به ذات مقدس 
پروردگار کاماًل وصل باشد، آنجایی که رخنه ای 
استمرار  و  اتصال  می آید،  وجود  به  تقوا  در 

عبودیت ما در درگاه خدا لطمه نمی بیند.

امیرالمؤمنین علی )ع(، وسیله است

تمسک جستن به والیت اهل البیت )ع(
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در هفته ی گذشته1 عرض کردم که نسل 
دارد؛  انقالب چهار سؤال  به  نسبت  ما  امروز 
دوم  سؤال  شد؟«؛  انقالب  اول»چرا  سؤال 
»چگونه انقالب شد؟«؛ سؤال سوم »دستاورد 
این انقالب چه بود؟«؛ سؤال چهارم »آینده ی 
این انقالب به کجا می رود؟«؛ هفته ی گذشته 
و  چرایی  یعنی  دوم،  و  اول  سؤال  مورد  در 
چگونگی انقالب بحث کردیم و سخن امروز ما 

درباره ی سؤال سوم است.
مطالب  انقالب،  دستاوردهای  مورد  در 
زیاد ی وجود دارد اما آن چه باید به آن توجه 
اصلی  دستاورد  که  است  این  داشته باشیم، 
انقالب  که  است  مردمی  مطالبه ی  انقالب، 

کردند؛ این مردم برای چه انقالب کردند؟

اگر به همه چیز برسیم ولی به حقیقتی 
که مردم برای آن انقالب کردند نرسیم، انقالب 
به آن حقیقت  ما  اگر  و  ندارد  ما دستاوردی 
برسیم، به هر حقیقت دیگری که برسیم، اضافه 

بر دستاورد انقالب رسیده ایم.
گلوله ی  مقابل  و  کردند  انقالب  که  آنان 
داغ رفتند، چه می خواستند؟ این خانِم بچه بر 
دوش که از کوچه ی حوض خرابه راه افتاد و آمد 
و سرانجام خودش و بچه اش زیر زنجیر تانک 
رفتند و چادر او کفنش شد، چه می خواست؟ 
زندگی  و  اقتصاد  و  مسکن  می خواست؟  نان 
راحت و رفاه می خواست؟ با چه انگیزه ای آمد؟ 
جز این که گفت من متدیّن هستم و مرجع 
تقلید من گفته بیایید و اسالم را یاری کنید؟ 

مطالبه ی مردم که به دعوت امام در عرصه ی 
و  یاری کردن  مسئله ی  شدند،  حاضر  انقالب 
عزت بخشیدن به دین خدا بود، این مسئله 
بود.   اسالم، در آن روز، در مسجد و  اصلی 
حسینیه زندانی بود و در بیرون آن از اسالم 
اگر طلبه ای در داخل مسجد و  نبود؛  خبری 
حسینیه نیز می خواست از اسالم حرف بزند، در 
آنجا نیز آزاد نبود که از همه ی ابعاد اسالم حرف 
زده شود. این وضعیت دین ما بود؛ مردم انقالب 
کردند، نتیجه ی انقالب چه شد؟ اسالِم زندانی 
در حسینیه و مسجد آمد و در رأس معادالت 
سیاسی بین المللی دنیا قرار گرفت و به عنوان 
یک قدرت، معادالت سیاسی استکباری جهان 

را به هم زد و به هم  ریخت.
آن روز که انقالب ما در مسیر خودش تا 
فکر  پیمود، کسی  را  راهش  پیروزی  نقطه ی 
از  به جایی برسد که  انقالب  این  نمی کرد که 
که  می سازد  اسالم  درراه  مبارزی  یمنی ها، 
اسرائیل و آمریکا را در دنیا مستأصل کند و 
به خاک سیاه بنشاند؛ انقالب به اینجا رسید 
و این عزت را به اسالم داد؛ انقالب کاری کرد 
که امروز دسته به دسته اسالم گرایی ایجاد شده 
و کار به جایی رسیده که همه ی جامعه شناسان 
و اندیشمندان سیاسی در همه ی پژوهشکده ها 
اعالم می کنند امروز هیچ ایده، آرمان و دینی 
در روی زمین به قدرت اسالم و گرایشی که 

جهانیان به اسالم دارند، نمی رسد. 
آیا ]انقالب[دستاورد دارد یا نه؟ آن چه مردم 
مطالبه کردند، آن چه که به آن رسیدند و هنوز 
هم پیش می رود، جهانی شدن اسالم روی زمین 
است و انقالب باید تا آنجا برود. البته این به آن 
معنا نیست که تنها دستاورد انقالب منحصر به 
این موضوع است؛ انقالب موجب شد که زندگی، 

مملکت و ملت ما زیرورو شود.

اوصی  و  اوصیکم  عباداهلل!  دوم:  خطبه 
نفسی بتقوی اهلل. 

)ع(  جواد  امام  مسعود  میالد  فرارسیدن 
و تقارن آن با سالروز پیروزی انقالب مقدس 
اسالمی را به محضر مقدس همه شما برادران و 

خواهران تبریک و تهنیت عرض می دارم.
از این احساسات پر شور و عواطف فوق العاده 
چشم گیر شما در جهت بزرگداشت روز پیروزی 
انقالب تشکر می کنم؛ درعین  آنکه امسال به 
راهپیمایی  اجرای  بیماری،  این  خاطر شیوع 

با شکوه و با عظمِت همه ساله ممکن نبود ولی 
این حضور حماسه آفرین و شور و هیجانی که در 
رژه  ی موتوری و خودرویی جلوه کرد، نمایانگر 
این واقعیت بود که نسل امروز ما با نسل انقالبی 

سال 1357 تفاوتی ندارد.
که  داد  نشان  احساسات شما  و  عواطف 
انقالبی که عزیزان ما در سال 1357 در سایه ی 
فداکاری ها و ایثارگری ها، با قرار دادن خود در 
مقابل گلوله ی داغ دشمن به پیروزی  رساندند، 
با همان قدرت ادامه دارد و در مسیرخودش با 

کمال قدرت و صالبت، به کوری چشم همه ی 
مستکبران جهان خوار دنیا، ادامه خواهدیافت تا 
به نقطه ی نهایی پیروزی اش که فرج و ظهور 
موالیمان حضرت بقیه اهلل)عج( است، نائل شود. 
انقالب اسالمی، قطع شدنی نیست؛ زیرا که شما 
مردم را دارد. این شور و هیجان با عظمت شما 
حاکی از دلدادگی و وابستگی به انقالب است؛ 
همان طور که هیچ  چیز شما را در مسیر انقالب 
خسته نکرده، نسل شما را نیز بعد از این خسته  

نمی کند.

چطور امام رضا )ع(، فرزندشان را به موسی 
بن عمران )ع( تشبیه می کنند؟ یعنی همان طور 
قابل  اینکه  بدون  )ع(  عمران  بن  موسی  که 
پیش بینی باشد دریا را شکافت و بنی اسرائیل را 
از دریا عبور داد و نجات داد، وجود مقدس امام 
جواد )ع( -بدون اینکه قابل پیش بینی باشد- در 
سن طفولّیت، دریاهای علم را می شکافد و شیعه 

را از این دریا عبور می دهد.
همچنین فرمودند که ایشان شبیه عیسی 
بن مریم )ع( است. عیسی )ع( کسی است که 
وقتی به دنیا آمد به مادر او اعتراض کردند که 
این بچه را از کجا آوردی؟! به زبان آمد و گفت  
ا  »َقاَل إِنِّي َعْبُد اهلَلّ آتَانَِي الِْکَتاَب َوَجَعلَِني نَِبًیّ
َوَجَعلَِني ُمَباَرًکا أَیَْن َما ُکْنُت«4؛ فرزندی که در 
دوران نوزادی زبان گشود و با مردم حرف زد و 
معجزه ای برای مردم بود؛ امام جواد )ع( هشت 
 ساله نیز که با مردم حرف می زند و مسائل را 

جواب می دهد، برای مردم معجزه است.
یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام صادق 
)ع( است که تا زمان امام جواد )ع( زنده بوده و 
ایشان را درک کرده است؛ او می گوید من از امام 
جواد )ع( چیزی را می شنوم که از جّد بزرگوارش 
امام صادق )ع( شنیدم و ایشان شبیه عیسی بن 
مریم است؛ حضرت از منزل به اندرون آمد تا به 
اصحاب بر این که خدا به ایشان فرزندی عنایت 
کرده، بشارت دهند؛ وقتی که در مقابل اصحاب 
وارد شدند فرمودند »ان اهلل قد وهب لی من یرثنی 
ویرث آل داود«5؛ خداوند متعال به من فرزندی 

داده که هم وارث من است و هم وارث آل داود؛ 
یعنی تمام ادیان آسمانی از او استفاده می کنند و 
همه ی آن ها را به سوی راه سعادت هدایت می کند.

 برادران و خواهران! شما مشهدی ها و شما 
زّوار، این سعادت را دارید که امشب در محضر 
مقدس این امام بزرگوار در باالترین عیدی که از 
نظر امام هشتم )ع(، مسرت بخش ترین اعیاد است، 
به زیارت محضر مقدس امام رضا )ع( نائل شوید 
و امام رضا )ع( را برای خودتان وسیله قرار دهید.

خدایا! به عزت اولیائت در دنیا و آخرت، 
دست ما را از این وسیله، کوتاه مگردان.

به  وابستگی  تکمیل  نقطه ی  پروردگارا! 
اهل بیت )ع( و دلدادگی ما به این وسیله  که 
برای ما قرار دادی، نقطه ی فرج و ظهور موالیمان 

بقیه اهلل است؛ آن لحظه را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را در این شب عید و میالد، در 

محضر مقدس علی بن موسی الرضا )ع( از برکات 
این ساحت مقدس بهره مند گردان.

خدایا! سایه ی پر برکت مقام معظم رهبری 
بر سر ما مستدام بدار.

پروردگارا! به گل روی امام جواد در محضر 
مقدس امام هشتم )ع(، از تو مسئلت می کنیم 
که انواع و اقسام رحمت ها و فیوضات ماه رجب 
و مخصوصاً نزوالت آسمانی  را بر سرزمین والیی 

امام هشتم نازل بفرما.
...........................................................................
1. کلیات مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی؛ ص 136.

2. في عيون االخبار في باب ما جاء عن الرضا )ع( من االخبار 
المجموعة و باسناده قال: قال رسول الله )ص(  االئمة من ولد 
الحسين )ع(، من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى 
الله، هم العروة الوثقى و هم الوسيلة الى الله تعالى )تفسیر نور 

الثقلین؛ شیخ عبد علي عروسي حویزي، ج1، ص 626(
3. بحاراألنوار؛ عالمه مجلسي؛ ج 50، ص 15.

4. سوره ی مبارکه ی مریم؛ آیات 30 و 31.
5. بصائرالدرجات؛ محمد بن حسن صفار قمي؛ ج 1، 

ص 158.

نسل امروز با نسل انقالب سال 1357 تفاوتی ندارد

این انقالب چه چیزی آورد و چه کرد؟
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و دانشگاه هایی به وجود آمد و آمار دانشجویی 
که امروز داریم با قبل از پیروزی انقالب قابل  

مقایسه نیست.
مسئله ی  در  که  اینترنتی  پایگاه  یک 
تحقیق در مورد اخبار علمی فعال است، اخیراً 
اعالم کرده که ایران، افسانه ی غربی ها را باطل 
نظریه ی  ایران،  گفته  پایگاه  این  کرده است. 
آیت اهلل ها  کشور  می گفتند  که  غربی ها 
نمی تواند در هیچ زمینه پیشرفت داشته باشد 

را نقش بر آب کرد.
و در محاصره  تحریم شده  کشوری که 
است و 8 سال جنگ نابرابر را با تمام شقاوت 

و سنگدلی ها بر او تحمیل کردند و دنیا به 
سرش ریختند، در اوج پیشرفت است و چنین 

چیزی در هیچ جا سابقه ندارد.
می کنید.  زندگی  مملکت  این  در  شما 
در  زمان  آن  پیرزن های  و  پیرمردها  هنوز 
که  بپرسید  و  بروید  هستند؛  حیات  قید 
به  بودند  برای یک جراحی کوچک مجبور 
مسئله  امروز  اما  بروند؛  خارجی  کشورهای 
معکوس شده و از تمام کشورهای دنیا برای 
به  بیماری ها  معالجه ی  و  درمان  بهداشت، 
اینجا می آیند. ما ازآن جا به این جا رسیدیم.

قبل از پیروزی انقالب، در یک جمعیت 

بیمه ی  مردم  تنها 10 درصد  میلیونی،   35
درمانی داشتند ولی اکنون، پوشش بیمه ی 
است.  درصد  از 95  بیش  ما،  مردم  درمانی 
در مسئله ی توسعه ی کشاورزی، آمار موجود 

است و میتوان آن را بررسی کرد. 
محصوالت  انقالب،  پیروزی  از  قبل 
کشاورزی داخل کشور ما غذای 33 روز مردم 
را می داد و بقیه ی آن وارداتی بود؛ اما اکنون، 
نیاز  از  روز   300 ما،  کشاورزی  محصوالت 
غذایی مردم ما را در سال برآورده می کند و 

فقط 5 درصد واردات کشاورزی داریم.
توسعه ی صنعت و فناوری و تجهیزات و 
تسلیحات نظامی ما دنیا را متحّیر کرده است؛ 
دنیایی که آن روز 40 هزار مستشار آمریکایی اش 
بر تمام افسران، سربازان و نیروهای دفاعی کشور 
حکومت داشتند1، آن دنیا امروز از موشک های 

ما می ترسد و وحشت دارد.
...........................................................................

1. از دوره جنگ دوم جهانی مستشاران نظامی 
امریکا در ایران زندگی می کردند و در بسیاری از امور 
ارتش و کشور دخالت می کردند و از حقوق زیادی 
نیز برخوردار بودند. این افراد چه در دورۀ حضور خود 
در ایران و چه بعدازآن با هیچ گونه مشکلی مواجه 
نبودند. درواقع افسران آمریکایی بودند که شئون 
ایران را نادیده می گرفتند ولیکن هیچ گاه با آن ها 
برخوردی نیز صورت نمی گرفت )دو دهه واپسین 

حکومت پهلوی؛ حسین آبادیان، ص 364(

مؤکد  مطالبات  از  که  خواسته ی دوم 
مسئله ی  است،  رهبری  معظم  مقام 
قالیباف  دکتر  آقای  است.  مجازی  فضای 
که از سرداران دوران دفاع مقدس بودند 
اجازه  ایشان  هم سنگران  و  هم رزمان  و 
این کشور جوالنگاه دشمن شود؛  ندادند 
با چشم خودمان می بینیم  ما  امروز  ولی 
که فضای مجازی جوالنگاه دشمن شده و 
با همه ی قدرت بر ما می تازد؛ درحالی که 

ما در اوج قدرت و توانمندی هستیم.
انتظار داریم شما در مجلس شورای 
دفاع در جنگ  -به عنوان سردار  اسالمی 
فضای  تنظیم   قانون  و  کنید  اقدام  نرم- 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مجازی 
در  عزیزان  پیگیری  با  و  شود  تصویب 
این  و  شود  اجرا  قانون  این  مجلس، 
تبدیل  دشمن،  جوالنگاه  و  آلوده  فضای 

به فضایی پاک و مقدس برای زندگی این 
مردم شود. ان شاءاهلل این مفاسد از فضای 

مجازی جمع شود.
خدایا! به عزت اولیائت، نقطه ی پایانی و 
کمال عزت اسالم و مسلمین که فرج و ظهور 

موالیمان بقیةاهلل است را تعجیل بفرما.
پروردگارا! ارواح مطهره ی شهدا و روح 
مطهر امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم 
ما، که حماسه ی امروزشان نشان داد که 
هستند،  نظام  این  خیمه ی  ستون  پای 

خشنود و راضی بگردان.
پروردگارا! سایه ی پربرکت مقام معظم 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان 
و  نفاق  و  کفر  جبهه های  در  را  ما  ناپاک 

استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن بگردان.
...........................................................................

نیروی  کارکنان  و  ]فرماندهان  شما  حاال   .1

هوایی و پدافند هوایی ارتش[ خودتان با مسائل 
و پیشرفت های نیروی هوایی آشنا هستید دیگر، 
کارهایی را تولید کرده اید، کارهایی را ساخته اید، 
این ها در جامعه درست منعکس است؟  از  کدام 
واقعاً  زمینه ها  این  در  داریم؛  کم کاری  ما  خب 
کم کاری داریم. و همین هایی که من اآلن گفتم 
فّعالّیت های  زمینه های  اجتماعی،  -زمینه های 
سیاسی،  و  دیپلماسی  فّعالّیت های  اقتصادی، 
در  عمرانی  کار  این همه  عمرانی؛  فّعالّیت های 
یک  می تواند  سرفصل ها  این  از  هرکدام  کشور- 
نباید  و  تبیین  جهاد  فّعالّیت  برای  باشد  عنوانی 
کشور  -خب  مشکالت  از  برخی  که  گذاشت 
هست،  اقتصادی  مشکالت  دارد؛  مشکالتی 
مشکالت معیشتی هست- بر روی این حماسه ها 
گردوغبار بنشاند و آن ها را از چشم مردم پنهان 
باید  و  به جای خود محفوظ،  این مشکالت  کند؛ 
شکی  بشود؛  برطرف  مشکالت  تا  بشود  تالش 
پیشرفت های  و  مهم  کارهای  آن  اّما  نیست 
ارزشمند  فّعالّیتهای  مهم،  ساخت وسازهای  مهم، 
فراموش  نبایستی  گوناگون  زمینه های  در 
)1400/11/19 انقالب  معظم  )رهبر  بشود. 

جریـان مافیای گرانـی کاال باید ریـشه کـن شـود

اشتراک نشریه ی خطبه ها
مساجد متقاضی اشتراک رایگان نسخه ی چاپی نشریه ی »خطبه ها« در سطح شهر مشهد مقدس، 

واژه  خطبه و شناسه مسجد )در سامانه ی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان( را 
به سامانه پیامکی 10005132012000 ارسال نمایند.

فرمایشات  در  رهبری  معظم  مقام 
برخی مشکالت  غبار  که  فرمودند  اخیرشان 
معیشتی و اقتصادی نمی گذارد ما پیشرفت ها 
را ببینیم1؛ این غبار را کنار بزنید و مشاهده 
نگاه کنیم،  با دقت  واقعاً  اگر  عزیزان!  کنید. 
وضعیت ما امروز نسبت به گذشته و نسبت به 
قبل از پیروزی انقالب در هیچ بُعدی از ابعاد، 

اساساً قابل  مقایسه نیست.
آقای دکتر قالیباف تشریف دارند و افاضاتشان 
برای ما مورد بهره برداری قرار گرفت. به واسطه ی 
حضور این برادر بزرگوار در نماز جمعه، دو نکته را 

می خواهم از حضور مبارکشان بخواهم. 

مستحضر  خودتان  که  همان طور  اول 
فراوانی  وجود  با  کشور  در  امروز  هستید، 
کاالی اساسی و وجود این کاالها در انبارها، 
وجود  با  چرا  می برند.  رنج  گرانی  از  مردم 
عدم کمبود در کاالی اساسی، مردم باید از 
گرانی رنج ببرند؟ ظاهراً جریان های مافیایی 
در کشور وجود دارد که در مقام سودجویی، 
با  ان شاءاهلل  هستند؛  گرانی  این  عامل 
پیگیری مجلس شورای اسالمی و هماهنگی 
قوه قضاییه و مجریه و جریان های امنیتی و 
ریشه کن  مملکت  این  از  مافیا  این  قضایی، 

بشوند.
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