
حداقل سه چیز را باید برای مردم فراهم 
کنند؛ یکی رفاه مادی عمومی است؛ زیرا از 
گرسنه نمی شود انتظار عفت و پاکی داشت 
الزم  میدان های  در  به موقع  حضور  انتظار  و 
امنیت  بدون  زیرا  است؛  امنیت  دوم  داشت. 
مردم نمی توانند زندگی کنند. سوم اطمینان 
و آرامش و دغدغه ی خاطر نداشتن است؛ با 

آرامش زندگی کردن، دغدغه ی خاطر نسبت 
به دختر و پسر و نسبت به ناموس نداشتن!

 رفاه، امنیت و آرامش. وقتی این سه در یک جا 
جمع شد، آن جا جای مناسب برای زندگی انسان 
است. انسان، اشرف مخلوقات و بهترین مخلوق 
عالم خلقت است. جایی مناسب زیست و زندگی 

اوست که این سه چیز در آنجا باشد. 

این است که رهبر معظم  اصلی  مطلب 
انقالب در گفتارشان با مردم آذربایجان فرمودند 
»استمرار یک حرکت، کلید پیروزی آن حرکت 
است؛ اگر چنانچه حرکتی آغاز شود و نتواند 
را  بعدی  گام های  نتواند  کند؛  پیدا  استمرار 
مرتّب بعد از گام اّول بردارد، این حرکت عقیم 

خواهد ماند و باطل و بی اثر خواهد شد.«

فراهم آوردن رفاه، امنیت و آرامش؛ سه وظیفه ی مسئوالن

یک  و...  تقوا  چیست؟  امربه معروف 
وظیفه و عبادت فردی است؛ در کنار این 
سه وظیفه ی فردی، دو وظیفه ی اجتماعی 

امربه معروف و نهی از منکر آمده است. 

وظایف اجتماعی سرنوشت ساز است
........................................................

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

جمعـه 20  اسفنـد  1400

شماره 64

 این سه ماه همه اش دعا است؛ یعنی 
صحبت بنده باخدا. بهترین دعا نیز در این 
ماه، همان مناجات شعبانیه است که یک 
تابلویی از عشق عبد به رب را نشان می دهد. 

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

مقامت  جبهه ی  و  مقامت  مراکز 
و  حقیقت  مقاومت،  جبهه ی  چیست؟ 
حرکتی است که به نام اسالم در دوران 

معاصر سر بلند کرده است.

ضرورت کمک به مراکز مقاومت
........................................................

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

................................ادامه مطلب صفحه 6................................ادامه مطلب صفحه 4

ماه های سخن گفتن با خدا
........................................................

........................................................
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خطبه اول:بسم اهلل الرحمن الرحيم
نستعينه  و  نحمده  رب العالمين  الحمدهلل 
نستغفره و نستهدیه نؤمن به و نتوکل عليه و 
نصلی و نسّلم علی حبيبه و نجيبه و خيرته فی 
خلقه أمين وحيه و مبلغ رساالته بشير نعمته 
و نذیر نقمته سيدنا و نبينا ابی القاسم المصطفی 
محمد و علی آله األطيبين األطهرین المنتجبين 

الهداة المهدیين و صل علی ائمة المؤمنين و 
حماة المستضعفين.

و  اهلل  بتقوی  نفسی  و  عباداهلل  اوصيکم 
احذرکم الدنيا و االغترار بها.

همه ی شما عزیزان و خودم را به تقوای 
الهی، انجام واجبات و اجتناب از محرمات 

دعوت و توصيه می کنم.

اهمیت دعا؛ علت حبس و عوامل اجابت آن

خاصی  جایگاه  اسالم  در  دعا  مسئله ی 
که  است  چیزهایی  از  الحمدهلل  که  دارد 
دعوت  خداوند  اول  است.  جاافتاده  خوب 
به دعا کردن و خواستن کرده است؛ »َوَقاَل 
خداوند  ...«1؛  لَُکْم  أَْسَتِجْب  اْدُعونِي  َربُُّکُم 
خواسته که از او بخواهیم و دعا کنیم تا او 
مستجاب کند؛ خودش دعوت کرده است و 
خودش وعده ی اجابت نیز داده است. قرآن 
دعا را آن قدر باال و مهم دیده است که برای 
آن کسانی که اهل دعا نیستند ارزشی قائل 
نیست، »ُقْل َما یَْعَبُأ بُِکْم َربِّي لَْواَل ُدَعاُؤُکْم«2؛ 
ارزشی  هیچ  خداوند  نباشد  شما  دعای  اگر 

برایتان قائل نیست، چون وقتی انسان اهل 
خدا  به  که  است  این  معنایش  نبود،  دعا 

احساس بی نیازی می کند، نستجیرباهلل.
خوبی ها  از  چه  هر  است؛  همه چیز  خدا 
و  است  او  است؛ قدرت دست  آنجا  بخواهیم 
او است؛ وقتی من دعا  اختیار  همه  چیز در 
اگر  و  ندارم  نیازی  تو  به  یعنی من  نمی کنم 
انسان به خدا نیاز نداشته باشد هیچ چیز نیست؛ 

یعنی قابل ذکر هم نیست.
 هر چه انسان به خدا بیشتر احساس نیاز 
کند، مرتبه اش باالتر می رود. چرا پیامبر اعظم 
)ص( برترین پیامبر است؟ آن شبی که پیامبر 
خویش  همسران  از  یکی  خانه ی  در  )ص( 
خوابیده بود، یک وقت آن خانم بلند شد و دید 
پیامبر )ص( نیست؛ حرکت کرد و به دنبال 
پیامبر )ص( به راه افتاد که ببیند ایشان کجا 
رفته اند؛ دید که ایشان ایستاده و در حال نماز 
است و این دعا را تکرار می کند که »اللهم و ال 

تکلني الی نفسي طرفة عين أبدا«.3
بود؟  دعایش چطور  )ع(  امیرالمؤمنین   
چه  هر  بود؟  چگونه  دعایش  )س(  فاطمه 
او به  نیاز کند، توجه  انسان بیشتر احساس 
خدا بیشتر می شود و هرچه توجه انسان به 
بیشتر  او  به  خداوند  توجه  شد،  بیشتر  خدا 
می شود. در این ماه ها دعا را کم نبینید و دعا 
را کم نگیرید؛ دعا نکردن و از خداوند چیزی 
است4،  تکبر  نشانه های  از  نخواستن  یکی 
رحمت  و  نمی رود  بهشت  به  متکبر  انسان 

واسعه ی پروردگار شامل حالش نمی شود. 
مطلبی را در دو هفته قبل5 مطرح کردم؛ 
عرض کردم که رابطه ای ناگسستنی بین دنیا 
و آخرت است؛ عرض کردم که هرچه عشق 
به دنیا در انسان بیشتر شود، خوف انسان از 
آخرت کمتر می شود و این در حالی است که 
آن چیزی که بیشترین نقش را در شکل دادن 
شخصیت انسان مسلمان دارد، ترس از آخرت 

 در این سه ماه -رجب، شعبان و رمضان- 
نمی تواند  انسان  که  دارد  وجود  آن قدر حرف 
حتی یک قطره از دریا را مطرح کند. این سه ماه 
-به ویژه ماه مبارک رمضان-، ماه های گفتگوی 
رب و عبد هستند؛ یعنی ماه های سخن گفتن 
خداوند با مردم و بندگان. وقتی قرآن می خوانید 
خدا با شما صحبت می کند و مخاطِب سخن، 
خود شما هستید و وقتی دعا می خوانید، شما 

باخدا صحبت می کنید.1
 این سه ماه همه اش دعا است؛ یعنی صحبت 

بنده باخدا. بهترین دعا نیز در این ماه، همان 
مناجات شعبانیه است که یک تابلویی از عشق 
عبد به رب را نشان می دهد. جمالت فوق العاده 
عمیق، پربار و مهِم این دعا اقتضا می کند که 
حداقل  و  بخوانید  را  ترجمه اش  عزیزان  شما 

روزی یک  بار آن را قرائت کنید. 
........................................................................................

1. دعا، سخن گفتن باخدای متعال است؛ به تعبیر 
امام بزرگوارمان »دعا قرآن صاعد است«؛ همان حرف 
زدن باخدا است. یک وقت شما قرآن می خوانید، خدا دارد 
با شما حرف میزند، یک وقت دعا می کنید، شما دارید 

باخدا حرف می زنید. وقتی قرآن می خوانید این قرآِن نازل 
است یعنی خدای متعال دارد با شما صحبت می کند و 
حرف میزند، حقایق را برای شما روشن می کند؛ از باال 
نازل می شود؛ و وقتی شما دعا می خوانید، شما دارید 
باخدا حرف می زنید؛ این صدای شما است که صعود پیدا 

می کند. )رهبر معظم انقالب - 1395/04/05(

مـاه های سخـن گفتـن با خـدا

است. عرض شد که بیشتر آیاتی که بر پیامبر 
)ص( نازل  شده، مسئله ی قیامت و خوف از 
است؛  مّکی  نیز  آیات  این  بیشتر  و  است  آن 
امروز  این اهمیت مسئله را نشان می دهد و 
ناگسستنی  رابطه ی  یک  که  می کنم  عرض 
اعمال  سری  یک  است؛  ما  عمل  و  دعا  بین 
امیرالمؤمنین  تعبیر  -به  را  دعا  که  هستند 
)ع(- حبس می کنند؛ »اللهم اغفر لي الذنوب 
التي تحبس الدعاء«6؛ نمی گذارد دعا باال رود و 
به اجابت برسد. به تعبیر ما دعا گیر می افتد؛ 
مواظب این باشید؛ من به نوشته هایم که نگاه 
می کردم، دیدم یک وقتی در نماز جمعه بخشی 
)ع(  امیرالمؤمنین  زبان  از  را  روایت  یک  از 
مطرح کردم که حضرت می فرمایند که هشت 
عمل از ناحیه ی انسان مسلمان است که مانع 
مستجاب شدن دعاهای او می شود و راه ها را 
می بندد و راه استجابت دعا را سد می کند؛ در 
همان روایت یک قسمت دیگری هست که آن 

را نخوانده ام.
 امیرالمؤمنین )ع( پنج عمل را به عنوان 
اعمالی که می توانند زمینه ی مساعد را برای 
ذکر  کنند  فراهم  دعوات  شدن  مستجاب 
کرده است؛ پنج چیز اگر در ما باشد، دعایمان 
مستجاب می شود و زمینه ی استجابت فراهم 
می شود؛ یکی از آن پنج چیز تقوا است؛ یکی 
است؛  نیت خالص  یکی  است؛  اعمال  اصالح 
منکر  از  نهی  دیگری  و  امربه معروف  یکی 
است؛ »فاتقوا اهلل و أصلحوا أعمالکم و أخلصوا 
سرائرکم و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر 
پرهیز  خدا  از  دعاءکم«7؛  لکم  اهلّل  فيستجيب 

کنید و تقواپیشه کنید؛ اعمال را اصالح کنید؛ 
از  نهی  و  امربه معروف  کنید؛  خالص  را  نیت 
منکر کنید تا خداوند دعایتان را مستجاب کند.
فرمایشات  این  با  شما  چقدر  نمی دانم 
وقتی  دارید؛  کار  و  سر  )ع(  امیرالمؤمنین 
مثل  را می خواند  انسان سخنان آن حضرت 
را در داخل آن  آیینه ی شفاف، خویش  یک 
سخنان می بیند؛ اگر نقص و عیبی دارد و اگر 
ُحسنی دارد، دقیقاً به انسان نشان می دهد که 
تو چه هستی؛ یک بدبینی  من دارم و آن اینکه 
باعث  نهج البالغه  خصوصیت  همین  احتماالً 
شده که ما -حتی در حوزه های علمیه -خیلی 
فهم  دنبال  به  و  نکنیم  توجه  نهج البالغه  به 

نهج البالغه نرویم.
 اینجا نکته ی اول این است که امیرالمؤمنین 
)ع( می فرمایند وقتی پنج چیز در شما در کنار 
هم قرار گرفت، دعایت مستجاب می شود. تقوا، 

اصالح عمل، نیت خالص، امربه معروف و نهی 
از منکر. این پنج تا را در زندگی کنار هم بگذار، 

دعایت مستجاب می شود. 
...............................................................................

1. سوره ی مبارکه ی غافر؛ آیه  60
2. سوره ی مبارکه ی فرقان؛ آیه 77

3. تفسير نور الثقلين؛ شيخ عبد علي عروسي حویزی؛ 
ج 3، ص 450

الَِّذیَن  إَِنّ  لَُكْم   أَْسَتِجْب  اْدُعونِي  َربُُّكُم  َوَقاَل   .4
َیْسَتْكبُِروَن َعْن ِعَباَدتِي َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَّم َداِخِریَن )سوره ی 
عبادت  نوع  یک  خود  »دعا«   /)60 آیه   غافر؛  مبارکه ی 
است، چراکه در ذیل آیه واژه عبادت بر آن اطالق شده 
دعا  از  که  کسانی  به  نسبت  شدیدی  تهدید  در ضمن  و 
کردن ابا دارند، می گوید: »کسانی که از عبادت من تكبر 
می ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند« )إَِنّ الَِّذیَن 
َیْسَتْكبُِروَن َعْن ِعباَدتِی َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَّم داِخِریَن(. )تفسير 

نمونه؛ ناصر مكارم؛ ج 20، ص 164(
5. خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس - 1400/12/06

6. مفاتيح الجنان؛ شيخ عباس قمي؛ ص 116
شيخ  اآلثار؛  و  الحکم  مدینة  و  البحار  سفينة   .7

عباس قمي؛ ج 3، ص 58

را هرروز و هر هفته  تقوا  از   شما سخن 
جمعه  ائمه ی  سخنان  بر  عالوه  می شنوید؛ 
تشریف  که  مساجدی  در  اهلل(،  )حفظهم 
می برید، آقایان روحانیون این چیزها را برایتان 
می گویند. شما محیطی را در نظر بگیرید که 
یک مقداری ازنظر امنیتی جای خوبی نیست؛ 
آنجا زورگیری، مزاحمت برای ناموس مردم، 
سگ های ولگرد و ... دیده شده است و چنین 
جایی است؛ شما ساعت 12 شب از اتوبوس 

پیاده شدید و می خواهید وارد همین خیابان 
از  خارج  می گوید  که  هم  شهرداری  بشوید؛ 
محدوده است و چراغ هم ندارد و تاریک است؛ 
شما برای سالم رسیدن به منزل چه حالتی 
دارید؟! همچنین بر حذر حرکت می کنید و با 
دغدغه حرکت می کنید که نکند این زورگیر 
حمله کند؛ نکند این سگ ولگرد حمله کند؛ 
با مراقبت و دغدغه  حرکت می کنید؛ تقوا این 
است که انسان در زندگی همواره بر حذر باشد 

از  یا شیطان  داخل  از  نفس  هوای  این که  از 
خارج به او حمله کند. 

معنـای حقیـقـی تـقـوا
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خطبه دوم: عباداهلل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل.
همه ی شما و خودم را بازهم به تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم.

هوای نفس که از کسی جدا نیست و همه 
ما  نیست؛  ما  از  جدا  که  هم  شیطان  داریم؛ 
فراموش می کنیم ولی او فراموش نمی کند؛ ما 
غافل می شویم اما او غافل نمی شود؛ ما خسته 
می شویم اما او خسته نمی شود؛ او بر ما تسلطی 
دارد که ما بر او نداریم؛ خیلی خطرناک است و 
لحظه به لحظه نیز در کنار ما است؛ باید بر حذر 
باشیم یا نباشیم؟! هوای نفس از داخل وجود 
ما حمله نکند! شیطان از خارج وجود ما حمله 

نکند! این یعنی تقوا.
 وقتی انسان این طور مراقب است و در حال 
مراقبت بر حذر است و دغدغه دارد، به این تقوا 
گفته می شود، این به نظر شما الزم است یا نیست؟ 
اصالح اعمال، اعمال گاهی به نحوی است 
باشیم  مواظب  می شود؛  آن  وارد  فساد  که 

فسادی وارد عمل ما نشود؛ یک حرکت فاسد 
معجزه  پاک،  نیت  نکند؛  آلوده  را  ما  اعمال 

می کند و کیمیاست.
یک وقتی خدمت یکی از مراجع بودم، ایشان 
به من فرمودند که شما در مشهد هستید و اگر 
می خواهید که کیمیا بشوید باالی سر حضرت 
را  زیارت جامعه کبیره  و مخلصانه  بنشینید 

بخوانید؛ در رکعت اول نماز نیز سوره یس و 
در رکعت دوم سوره ی الرحمن را قرائت کنید 
و ثواب این زیارت را به روح حضرت موسی 
بن جعفر )ع( یا مادر بزرگوار حضرت ولی عصر 
)ع( هدیه کنید؛ یعنی نظر آن این است که 
اگر انسان این زیارت را مخلصانه بخواند، کیمیا 

می شود. معجزه ی اخالص این است. 

امربه معروف چیست؟ تقوا، اصالح اعمال و 
نیت پاک یک وظیفه و عبادت فردی است؛ 
در کنار این سه وظیفه ی فردی، دو وظیفه ی 
اجتماعی امربه معروف و نهی از منکر آمده است. 
فردی  وظیفه ی  خواهر!  برادر!  خانم!  آقا! 
آن که  نکن؛  جدا  اجتماعی  وظایف  از  را 
نیست،  فردی  وظایف  است،  سرنوشت ساز 
بلکه وظایف اجتماعی است؛ وظایف اجتماعی 
انقالب درست می کند وسرنوشت برای جامعه 
در  می خواهی  هرچه  شما  می کند.  تعیین 
اما خودت  باش؛  تقوا  با  فردی خود  کارهای 
هستی و کسی دیگر نیست؛ هرچه می خواهی 
عملت را از فساد پاک کن؛ هرچه می خواهی 
اخالص داشته باش؛ اما امربه معروف چطور؟ 
امربه معروف نشان دهنده ی این است که شما 
همان طور که به پاکی و فسادزدایی از خودت 
عالقه مند هستی، به پاکی جامعه نیز عالقه مند 
هستی و همان طور که در برابر خودت احساس 
مسئولیت می کنی، در برابر جامعه نیز احساس 

مسئولیت کنی.1
 ما گروهی در همین شهر مشهد و جاهای 
دیگر داشتیم که نگاهشان هیچ به فساد نظام 
ستم شاهی و این مفاسد کذایی نبود، سرشان 

را پایین می انداختند و پرتقال هایی هم که از 
سرزمین های غصب شده ی فلسطین به وسیله ی 
اسرائیل به ایران می آمد را می خوردند و خدا 
به جایی  کاری  هیچ  و  می کردند  شکر  هم  را 
نداشتند؛ می گفتیم آقا یعنی چه؟ می گفت او را 
در قبر خودش می گذارند و من را نیز درون قبر 
خودم می گذارند! پس به من چه مربوط است؟!

تقوای  و  پاکی  به  انسان  که  همان گونه   
خودش عالقه دارد، نسبت به تقوای دیگران و 
اصالح اعمال دیگران نیز باید احساس مسئولیت 
کند و امربه معروف این است؛ امر به خوبی ها و 

امر به گلستان و معطر کردن فضای جامعه.
مطلب دیگر نهی از منکر است؛ خیلی از 
شأن یک انسان مسلمان دور است که خودش 
دیگران  ناپاکی  برابر  در  اما  بخواهد  پاک  را 
احساس وظیفه و مسئولیت نکند. نسبت به 
پاک دامنی ناموس خودت معتقدی؟ اما غیرت 
یعنی این که همان طور که نسبت به ناموس 
جامعه،  ناموس  به  نسبت  حساسی،  خودت 
و  مسلمان  دختر  مسلمان،  زن  به  نسبت 

پاک دامنی دختر مسلمان حساس باشی.
است که  ما گفته  به  آیه  و  روایت   کدام 
اگر شما خودت پاک باشی، نیازی نیست به 

دیگران نگاه کنی ودیگران هر کار می خواهند 
بکنند؟ این طور نیست. باید انسان عالقه مند 
به گسترش معروف باشد و متنّفر از منکر و 

زشتی ها و ناهنجاری ها باشد.
با همین توضیحی که بنده  این پنج تا را 
عرض کردم کنار یکدیگر بگذارید و بعد دعا 
با  نورانی،  و  پاک  فضای  این  در  دعا  کنید. 

اخالص مستجاب می شود.
خدایا! به مقربان درگاهت ما را اهل دعا قرار 
بده و به ما احساس نیاز به دعا را عنایت کن 
و ما را از دعا و نیایش دور نکن و همان لذتی 
که بندگان خوبت از دعا می برند همان لذت را 

به ما عنایت کن.
خدایا! ماه رجب تمام شد ما را در ماه شعبان 
غافل ندار و ما را برای ورود به ماه مبارک آماده کن.
پروردگارا! گرفتاری ها را رفع کن و گناهان 
)ع(  مهدی  حضرت  ظهور  در  و  محوکن  را 

تعجیل بفرما.

الهی! عمر طوالنی و با عزت و فتح و پیروزی 
به رهبر معظم انقالب عنایت بفرما.

..............................................................................
1. یک تقوای فردی داریم که من و شما خودمان از 
گناه پرهیز کنیم، خودمان را حفظ کنیم؛ قُوا اَنُفَسُکم َو 
اَهليُکم ناًرا َوقوُدَها النّاُس َو الِحجاَرة؛ خودمان را از آتش 
دوزخ الهی، از آتش غضب الهی دور کنیم؛ این تقوای 
به  اجتماعی -تقوایاسالمی مربوط  تقوای  فردی است. 
اجتماع- این است که در راه تحّقق این چیزهایی که 
اسالم از ما مطالبه کرده است، تالش کنیم. همه ی آن 
آرمانهایی که عرض کردیم، آرمانهای اسالمی است؛ یعنی 

مسئله، فقط مسئله ی یک محاسبه ی عقالئی نیست؛ 
اینکه ما عرض کردیم باید به آن آرمانها پابند بود، باید 
دنبال عدالت اجتماعی بود، دنبال حمایت از محرومین 
بود، دنبال حمایت از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر باید 
مقابله کرد، زیر بار او نرفت، اینها همه مطالبات اسالمی 
است، اسالم اینها را از ما خواسته است؛ این جور نیست که 
فقط یک محاسبه ی عقالئی و انسانی باشد؛ تکلیف دینی 
است. هرکسی این چیزها را از اسالم جدا کند، اسالم 
را نشناخته است؛ هرکسی حوزه ی معرفتی اسالم را و 
حوزه ی عملی اسالم را از محیط زندگی اجتماعی مردم و 
سیاسی مردم دور کند، بالشک اسالم را نشناخته است. 

قرآن به ما میگوید: اُعبُُدوا اهللَ َو اجتَنِبُوا الّطاغوت؛ عبودیّت 
خدا -یعنی تسلیم در مقابل خدا بودن- و اجتناب از 
َّذیَن ءاَمنوا یُقاتِلوَن  طاغوت و در آیه ی دیگر ]میگوید[: اَل
َّذیَن َکَفُروا یُقاتِلوَن فی َسبيِل الّطاغوِت  فی َسبيِل اهللِ َو ال
يطاِن کاَن َضعيًفا«؛ این ها  يطاِن اِنَّ َکيَد الشَّ فَقاتُِلوا اَولِيآَء الشَّ
دستور قرآن است. اینکه ما خودمان را و مردممان را و 
جوانانمان را و مسئولینمان را به احساس مسئولّیت در 
مقابل این حرفها فرا میخوانیم، فقط یک توصیه ی عقالئی 
نیست، یک توصیه ی سیاسی نیست؛ این یک خواست 
دینی است؛ رعایت آن، تقوای دینی است. این تقوای 

دینی است. )مقام معظم رهبری - 1395/03/14(

وظایـف اجتماعـی سرنوشت سـاز است

فراهم آوردن رفاه، امنیت و آرامـش؛ سه وظیفه ی مسئوالن
دو تذکر است؛ یکی به مسئوالن عزیز سه 
این هستم که تذکر دهم  از  قوه؛ من کمتر 
اما نماز جمعه است و بنده به عنوان خطیب 
مسئوالن  همه ی  می کنم.  صحبت  جمعه 
هستند  که  آن هایی  رفتند،  که  -آن هایی 
و  بدانند  همه  خواهندآمد-  که  آن هایی  و 
می دانند که اگر حضور صددرصدی مردم را 
در پشتیبانی انقالب نیاز دارند -که نیاز دارند- 
فراهم  مردم  برای  باید  را  چیز  سه  حداقل 
کنند؛ یکی رفاه مادی عمومی است؛ زیرا از 

گرسنه نمی شود انتظار عفت و پاکی داشت 
الزم  میدان های  در  به موقع  انتظار حضور  و 
امنیت  بدون  زیرا  است؛  امنیت  دوم  داشت. 
مردم نمی توانند زندگی کنند. سوم اطمینان 
و آرامش و دغدغه ی خاطر نداشتن است؛ با 
آرامش زندگی کردن، دغدغه ی خاطر نسبت 

به دختر و پسر و نسبت به ناموس نداشتن!
 رفاه، امنیت و آرامش. وقتی این سه در 
برای  مناسب  جای  آن جا  شد،  جمع  یک جا 
مخلوقات  اشرف  انسان،  است.  انسان  زندگی 

جایی  است.  خلقت  عالم  مخلوق  بهترین  و 
این سه  که  اوست  زندگی  و  زیست  مناسب 

چیز در آنجا باشد. 

استـمـرار حرکـت؛ کلیـد پیـروزی

معظم  رهبر  که  است  این  اصلی  مطلب 
انقالب در گفتارشان با مردم آذربایجان فرمودند 
»استمرار یک حرکت، کلید پیروزی آن حرکت 
است؛ اگر چنانچه حرکتی آغاز شود و نتواند 
استمرار پیدا کند؛ نتواند گام های بعدی را مرتّب 
بعد از گام اّول بردارد، این حرکت عقیم خواهد 

ماند و باطل و بی اثر خواهد شد.«1 

حرکت  این که  برای  فرمودند  ایشان 
استمرار پیدا کند، همیشه باید اهداف انقالب 
پیش چشم ما روشن باشد؛ ایشان درباره ی 
پیشرفت  که  فرمودند  نیز  انقالب  اهداف 
تشکیل  اقتدار،  اجتماعی،  عدالت  کشور، 
جامعه ی اسالمی و درنهایت رسیدن به تمدن 
نوین اسالمی، اهداف ما هستند که باید مرتب 

جلوی چشم، فکر و خاطره ی انسان باشد.
یک  برای  که  می گفت  بهشتی  شهید   
حرکت موفق و سالم، اولین چیزی که باید 
باید  هدف  است.  هدف  باشد،  نظرمان  در 
هدف  تا  و  باشد  روشن  ما  در چشم  مرتب 
گم شد، توقف می کنیم. وقتی هدف روشن 

نیست، کجا بروم؟ مجبورم که بایستم.

یازده  انقالب2،  استمرار  برای  ایشان 
اقدام را ضروری دانستند. این یازده کار اگر 

یادتان باشد، همه ی جامعه را فرامی گیرد.
......................................................................

1. مقام معظم رهبری - 1400/11/28
2. »استمرار حرکت انقالبی« یعنی اینکه ما هدف های 
انقالب را در نظر داشته باشیم، در مدنظر قرار بدهیم و 
همه ی نیازهای امروز و فردا، نیازهای اکنون و آینده را که 
ما را به آن هدف ها می رساند، در نظر بگیریم و این نیازها را 
به هر شکلی که می توانیم تأمین کنیم؛ معنای این، استمرار 
انقالب است؛ هدف های انقالبی در نظر گرفته بشود. و برای 
رسیدن به این هدف ها طبعاً نیازهایی وجود دارد که این 
نیازها بعضی اش مربوط به کوتاه مدت است، مربوط به اکنون 
است، بعضی از این نیازها مربوط به آینده است، مربوط به 
فردا است که از امروز باید برای فردا آن را آماده کرد. این 
نیازها را در حّد تواِن خودمان تالش کنیم به وجود بیاوریم. 

) مقام معظم رهبری - 1400/11/28(
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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.

با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و تعطیلی چاپخانه ها، دو شماره آتی نشریه »خطبه ها« به صورت چاپی توزیع نمی گردد.

توفیقـات جبهـه مقـاومت تا به امـروز

تاکنون موفق شده که  جبهه ی مقاومت 
چه کارهایی را انجام دهد؟ 

تبدیل  را  ایران  که  بوده  این  اول  کار 

بی بدیل  سیاسی  و  نظامی  قدرت  یک  به 
تمام  برابر  در  فاتح  و  در جهان  تأثیرگذار  و 

توطئه های استکبار کند.
کار دوم جبهه ی مقاومت این بود که بساط 
جبهه ی گسترده ی داعش را که از هشتاد کشور 
دنیا نیرو گرفته بود را جمع کرد. داعش %85 
سرزمین سوریه را اشغال کرده بود و در موصل 
عراق، حکومت تشکیل داد؛ از حمایت مالی آل 
سعود لعنتی و حمایت های اطالعاتی و نظامی 

آمریکا برخوردار بود؛ فرانسه، انگلیس و بعضی 
از کشورهای مزدور عربی کمک می کردند؛ از 
نظر آمریکا قرار نبود این بساط جمع شود؛ قرار 
بود که حکومت ایران را از پا دربیاورد؛ حکومت 
کند؛  برقرار  اسالم  جهان  کل  در  را  داعشی 
جبهه ی مقاومت موفق شد آن را زمین گیر کند 

و تقریباً از بین ببرد.
آمریکا در  اینکه  با  بود که  این  کار سوم 
توطئه  و مرتب  دارد  نفوذی  و  منطقه مزدور 

منطقه  در  را  خودش  سلطه ی  اما  می کند، 
ازدست  داده است؛ دیگر آمریکا بر عراق و بحرین 
و سوریه سلطه ندارد؛ بر ایران هم که مشخص 
است؛ پنج ماه  آمریکا پشت دروازه ی ورود به 
بغداد منتظر شده  و همین جبهه ی مقاومت 
عراق  وارد  نمی گذارد  الشعبی-  -یعنی حشد 
شود. کار به جایی رسید که ترامپ می گوید که 
-اگر چهارتا حرف درست داشت، یکی  این بود- 
ما هفت تریلیون دالر در منطقه خرج کردیم و 

چیزی گیر ما نیامد.
سلطه ی  تحت  فقیر  کشور  یک  یمن   
-به  متمادی  سال های  بدانید  بود،  وهابیت 
تعبیر برخی، سه قرن- این کشور با حمایت 
آل سعود زیر سلطه ی وهابیت بود ؛ این یمن 
کار را به جایی رسانده که بن سلمان ملعون به 
یک قدرت اروپایی می گوید که جنگ با یمن 
خیلی گسترده شده و از توان ما خارج است 
این جبهه ی  ناتوانی می کند.  و اظهار عجز و 

مقاومت است.
یک روز آمریکا تصمیم گرفت که نه  تنها 
حزب اهلل را از بین ببرد بلکه دانه دانه شیعیان 
لبنان را از بین ببرد و این ها را تحت تعقیب 
قرار بدهد و همه  را ترور کند؛ اما این حزب اهلل، 
از  را  اسرائیل  کرد؛  بیرون  از کشور  را  آمریکا 
لبنان بیرون کرد؛ در جنگ 33 روزه و دیگر 
جنگ ها فاتح شد. تابلوی روشن این است که 
جبهه ی مقاومت در تسلط بر آزادسازی منطقه 
رو به افزایش، قدرت و توان است و آمریکا رو به 

ضعف و افول است.
از آمریکا  ایران چند دهه است که  ملت 
پیرمرد  آن  ملکوتی  ندای  چون  نمی ترسد؛ 
غلطی  هیچ  آمریکا  که  گفت  روشن ضمیر 
نمی تواند بکند1؛ چند دهه است که نترسیده 

و امروز از هرروزی باید نترس تر باشد؛ از چه 
بترسد؟ از آمریکایی که حزب اهلل او را کالفه 
و بیرون کرده است؟ از آمریکایی که انصار اهلل 
که  آمریکایی  از  درآورده است؟  پای  از  را  او 
حشدالشعبی جلویش را از ورود به عراق گرفته 
آینده  توان؟  کدام  از  قدرت؟  کدام  از  است؟ 
خیلی روشن است چون طرحی که امام داد، 
طرح الهی است و خدا پشت این طرح است. 
همه ی عالم دارد به این طرح کمک می کند؛ 
یادتان می آید در روزی که آمریکا در طبس 
شکست خورد؛ گردوغبار غلیظ حرکت کرد و 
هواپیماهای آنان سقوط کرد، بعد امام فرمودند 
شک  داشته است2؛  مأموریت  گردوغبار  که 
نکنید که تمام ذرات عالم وجود تا روزی که 
شما در راه خدا هستید پشتیبان شماست و از 

شما دفاع کرده و شما را نگه می دارد.
جمهوری  مقدس  نظام  که  تو  خدایا! 
اسالمی را به این مردم عنایت کرده ای، شکر 
از این نعمت را با دفاع از آن به آحاد این ملت 

عنایت بفرما.
خدایا! این نظام و این نعمت محصول خون 

شهداست، ما را مدیون خون شهدا نمیران.
تبلیغات  شر  از  را  ما  جوان  نسل  خدایا! 

مسموم استکبار جهانی حفظ کن.
غیرت  ما  مردان  تک تک  به  پروردگارا! 
عنایت کن و به مسئوالن ما خدمت مخلصانه 
به این ملت را لطف کن و همه ی مسئوالن ما 

را کمک کن. 
برطرف  را  این ملت  خدایا! گرفتاری های 

کن و گناهان این ملت را محوکن. 
خدایا! چشم این ملت را به ظهور حضرت 
با  و  طوالنی  عمر  و  کن  روشن  )ع(  مهدی 
معظم  رهبر  به  پیروزی  و  با سالمتی  عزت، 

انقالب عنایت بفرما.
..........................................................................

را  امریکا  فساد  مرکز  اآلن  1. شما می بینید که 
جوان ها رفته اند گرفته اند، و آمریکایی هایی هم که در 
آنجا بوده گرفتند، و آن النه فساد را به دست آوردند 
و امریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند، و جوان ها هم 
مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
بیخود صحبت اینکه اگر دخالت نظامی ]کند[، مگر 
امریکا می تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ 
به  اآلن  توجهشان  دنیا  تمام  ندارد.  برایش  امکان 
اینجاست. مگر امریکا می تواند مقابل همه دنیا بایستد 
بکند؟ غلط می کند دخالت نظامی  و دخالت نظامی 
بکند. نترسید، نترسانید. همین تعبیری که جوان های 
چنانچه  اگر  که  کردند  جوانی  احساسات  روی  از  ما 
خواهیم  چه  ما  بکند  نظامی  دخالت  بخواهد  امریکا 
کرد، اصاًل این »اگر« ش را هم نباید بگویند. امریکا 
عاجز از این است که دخالت نظامی در اینجاها بکند. 
این ها یک مسائلی در پیششان است، یک مطالبی در 
پیششان است که روی آن مطالب گرفتاری هایی دارند، 
نمی توانند این کارها را بکنند. اگر آن ها می توانستند 
دخالت نظامی بکنند، شاه را نگه می داشتند. ) صحیفه 

امام؛ سید روح اهلل خمیني؛ ج10، ص 517(
که  را  کارتر  آقای  هلیکوپترهای  این  کی   .2
ساقط  ما  کرد؟  ساقط  بیایند  ایران  به  می خواستند 
کردیم؟ شن ها ساقط کردند، شن ها مأمور خدا بودند، 
باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد. این باد 
مأمور خداست، این شن ها همه مأمورند. تجربه بکنند 
باز. لکن ما نباید مغرور بشویم. من به ملت ایران عرض 
می کنم که مغرور نشوید. تمام قدرت، قدرت خداست 
و باید اتکال به او بکنید و خودتان را فانی بکنید در 
قدرت  همان  ایران  ملت  مادامی که  بزرگ.  قدرت  آن 
با اهللَّ اکبر پیش برد،  اول را که قدرت معنوی بود و 
بیمه  هستید؛  بیمه  شما  بشود  حفظ  این  مادامی که 
الهی هستید. خدا نکند که دست هایی که اآلن در کار 
هست و می خواهند شمارا مأیوس بکنند، این ها در این 
از آن حالی که در  شیطنتشان پیروز بشوند و شمارا 
اول انقالب داشتید منحرف کنند، که آن روز، روزی 
است که خدای تبارک وتعالی عنایتش را خدای نخواسته 
از شما برمی دارد و شما به همان حال ها می افتید. حفظ 
کنید؛ حفظ کنید آن حالی که در اول نهضت داشتید. 

)صحیفه امام؛ سید روح اهلل خمیني؛ ج 12، ص 380(

 امروز آن موردی که از این یازده عنوان 
ایشان  که  است  این  است،  بنده  نظر  مورد 
موجب  که  کارهایی  از  یکی  که  می فرمایند 
استمرار انقالب می شود، کمک کردن به مراکز 

مقاومت در منطقه و دنیای اسالم است.1
مراکز مقامت و جبهه ی مقامت چیست؟ 
است  حرکتی  و  حقیقت  مقاومت،  جبهه ی 
بلند  سر  معاصر  دوران  در  اسالم  نام  به  که 
اسالمی در 50 سال  این حرکت  کرده است؛ 
گذشته نبود اما امروز هست؛ حرکتی است صد 
درصد اسالمی و به نام اسالم و در منطقه ی 
اسالم؛ این حرکت تصمیم گرفته که گریبان 
نظام سلطه -و در رأسشان آمریکا- را محکم 
بگیرد و اقدام به عدالت خواهی و آزادی کند و 

دارد به این تصمیم عمل می کند.
گریبان  که  حرکتی  این  اصلی  ریشه ی   
به  برای رسیدن  و  را محکم گرفته  استکبار 
آزادی و عدالت تکانش می دهد، حرکت امام 
پیروز  و  ایجاد  را  انقالب  امام،  است. حرکت 
تشکیل  ناب  اسالم  مبنای  بر  نظامی  و  کرد 
یک طرح  و  نکرد  قناعت  ایران  به  امام  داد. 
برای همه ی مسلمانان اسیر ظلم و ستم و زیر 
ارائه داد. آن طرح چه  سلطه ی نظام سلطه 

بود؟ طرح ایمان و مقاومت.
کرد  پیدا  مأموریت  که  مجموعه ای  آن 
کمه این طرح را در دنیا و در بین کشورهای 
اسالمی مطرح کند، سپاه قدس2 به فرماندهی 

شهید عزیز سردار سلیمانی است؛ این حرکت 
در دنیا شروع شد. حزب اهلل در لبنان، بخشی 
یمن،  در  اهلل  انصار  بود؛  مقاومت  حرکت  از 
حشدالشعبی در عراق، حکومت سوریه، جهاد 
اسالمی و حماس در فلسطین، حیدریون در 
این ها  افغانستان؛  در  فاطمیون  و  پاکستان 
خود  هستند.  مقاومت  حرکت  نقطه های 
جبهه ی  رهبر  است.  مشخص  که  هم  ایران 
مقاومت در یمن می گوید که ما هرچه داریم 
حضرت  انقالب،  معظم  رهبر  زعامت  تحت 
بمباران  زیر  آقا  همین  است.  خامنه ای  امام 
یک  که  می کنم  افتخار  من  که  می گوید 

شاگردی از شاگردان حضرت آقا باشم.
مقاومت، یک  یعنی جبهه ی  این حرکت، 
حرکت دوبعدی است؛ یک بُعد ایجابی دارد و 
یک بُعد سلبی. بُعد ایجابی اش این است که این 
حرکت می خواهد به تمدن نوین اسالمی منتهی 
شود. ما بیشتر از آن وظیفه نداریم؛ به تمدن 
نوین اسالمی که رسیدیم آنجا امر دیگری پیش 
هستیم  منتظرش  که  آن کسی  آنجا  می آید؛ 

می آید و گام آخر را برمی دارد.
نیز  سلبی  بُعد  یک  مقامت  جبهه ی  این 
دارد و آن این است که می خواهد نظام ستم و 
سلطه را از منطقه ی اسالمی جمع کند؛ یعنی 
می خواهد مانع این شود که منطقه ی اسالمی 
به یک منطقه ی ستمگر و ستم پذیر تبدیل 
شود؛ نباید ستم باشد؛ همان کاری که مقاومت 

در ایران کرده است؛ امروز ایران نه بر کسی 
ستم می کند و نه از کسی ستم می کشد؛ این 
حرکت می خواهد دنیای اسالمی را تا اینجا جلو 
بیاورد که نه بر کسی ظلم کند و نه ظلمی را 
بپذیرد، منطقه کجاست؟ منطقه عراق، لبنان، 
سوریه، یمن، بحرین، عربستان، قطر، کویت، 

امارات عربی و مصر و لیبی و... .
............................................................................

1. کمک به مراکز مقاومت؛ آن کسانی که مراکز 
کمک  را  اسالم  دنیای  و  ما  منطقه ی  در  مقاومت 
و  انقالب  تداوم  برای  حقیقت  در  این ها  می رسانند، 
برای استمرار انقالب دارند کار می کنند. و همین طور 
در  هستند  میدان ها  در  حضور  آماده ی  که  کسانی 
حرم  از  دفاع  قضیه ی  کنید  فرض  گوناگون؛  حوادث 
می شوند؛  میدان  وارد  می آیند  کسانی  می آید،  پیش 
گاهی مسائل گوناگونی در داخل به  وجود می آید، مثاًل 
نهم دی -که البّته در تبریز هشتم دی، یک روز زودتر 
از همه وارد میدان شدند- کسانی می آیند وارد میدان 
این حرکت ها، حرکت های استمرار  می شوند. همه ی 
عمومی  یک حرکت  اجزای  این ها  همه ی  انقالب اند؛ 
هستند که ما اسم آن حرکت را می گذاریم »حرکت 
به  نگاه  با  انقال ب« که همه  استمرار  و  انقالب  تداوم 
هدف های بزرگ انقالب و هدف های بلند انقالب انجام 

می گیرد. ) مقام معظم رهبری - 1400/11/28(
پاسداران  سپاه  به  وابسته  نیرویی  قدس  سپاه   .2
فعالیت های  مسئولیت  که  است  اسالمی  انقالب 
برون مرزی این سازمان را بر عهده دارد. نیروی قدس 
در سال 1369 به دستور آیت اهلل خامنه ای تأسیس شد.

ضرورت کمـک به مراکـز مقـاومـت
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