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                                                                                                           :علی علیه السالم  امیر المؤمنین  قال 

در برابر امر به معروف و  تمام کارهاي نیک حتی جهاد در راه خدا،«

                              ».قطره اي در برابر دریایی پهناور است   هی از منکر همچونن

                                                                                   : علیه السالمفرمود حضرت امام حسن عسگري 

هیچ عزّتمندى، « »ما تَرَك الحقَّ عزیزٌ إالّ ذَلَّ ، و ال أخَذَ بِه ذَلیلٌ إالّ عزَّ«

به ذلّت افتاد، و هیچ ذلیل و ناتوانى،    حقّ را فرو نگذاشت مگر این که

 24/ 374/  78: بحار األنوار  ». حق را نگرفت مگر این که عزیز و نیرومند شد

*************************************************************** 

انسان شناسی در کالم امام خمینی                                                                                               

                                                                                                           .       موجودات عالم است  ۀهم ةانسان عصار*

باري  و مخلوقات  موجودات   طبقات در جمیع   موجود عحیبی است   انسان یک*

موجود  اي است که از او یک مثل انسان نیست، اعجوبه   موجودي ، هیچ  تعالی

الهی ملکوتی ساخته می شود و یک موجود جهنمی شیطانی                                               

  از طرف: غیر متناهی است اعجوبه اي است که از هر دو طرف   انسان یک* 

غیر متناهی                                                               شقاوت  و از طرف  غیرمتناهی   سعادت

 باید آدم   هم از خود است، و مبدأ اصالح   مبدأ همه خطرها براي انسان خود آدم*

.                                                                                                                            شروع  شود 

                                                               .                      هر اصالحی نقطه اولش خود انسان است *

.                                                              انسان وقتی درست بشود همه چیز درست می شود*



                            .                        راه مستقیم الهی است که می تواند انسان را از نقص ، رو به کمال ببرد*

.                                               چگاه از شر شیطان  و نفس مأمون  نیست انسان  تا آخر عمرش هی* 

                       .                                 گاهی  وقتها بال براي انسان نعمت است،گاهی  وقتها نعمت بالست *

.                                                                                                                 شکم و نان و آب  میزان نیست، عمده شرافت انسانی است*

                                              .                  شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستد*

مگر عزت و شرف و ارزشهاي انسانی، گوهرهاي گرانبهایی نیستند که اسالف صالح *

                                  .          این مکتب، عمر خود و یاران خود را در راه حراست و نگهبانی از آن وقف نمودند 

و خطا ، از آن برگردید و اقرار به خطا کنید،که آن کمال  مجرد احراز اشتباه  به*8

  .انسانی است

*************************************************

*************************************************

*************************************************

                             ***                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  



  

 ی تفکر و اندیشه انقالبی  در سیره شهیدان رجایی و باهنر تجلّ

                                   
  

شهیدان رجایی و باهنر که تجلی آن در عشق و عالقه به مردم و   سیره

تالش براي سازندگی ایران اسالمی است، فصل درخشانی از صفحات زرین 

این سیره و منش خالصانه در   و،  خدمتگزاري در نظام اسالمی را رقم زد 

  . .اذهان شیفتگان انقالب به یادگار می ماند

نشیب هاي تلخ و شیرین وجود دارد که تعیین کننده سرنوشت و تی فراز و در تاریخ هر ملّ

حضرت امام خمینی ت است؛ نظام جمهوري اسالمی ایران نیز به رهبري سازنده فرهنگ آن ملّ

http://www.hozehkh.com/OneEntry?entryID=18057


بزرگ مردي که جهان همچون او را کمتر به خود دیده است و )اعلی اهللا مقامه الشریف(

ه بزرگترین بخش تاریخ ما را تشکیل می جانفشانی و رشادت هاي فرزندان این مرز و بوم ک

.                                                             دهند خاطرات تلخ و شیرین بسیاري را به خود دیده است

در این میان شهادت دو شخصیت فداکار اسالم، دو پرستوي سبک بال، دو معلم اخالق و 

به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام  انسانیت، شهیدان رجایی و باهنر که

هفته دولت در تاریخ انقالب گشوده است؛ علت این نامگذاري آن است که دولت شهید رجایی 

این دولت  .نخستین دولت مکتبی بود که پس از حاکمیت لیبرال ها بر کشور عهده دار امور شد

در راستاي اهداف مقدس انقالب گذاشت تا آنجا ترین حد تالش خود را در آن دوره بحرانی بیش

  .                                               که جان خویش را در راستاي آن قرار داد

مقام معظم رهبري در راستاي ویژگی هاي اخالقی شهیدان رجایی و باهنر، این متفکرین و 

بی تظاهري بود که باهنر مرد  تئوریسین هاي برجسته انقالب اسالمی می نویسد که شهید

  . رام او نمی فهمید در باطن و ذهن و اندیشه اش چه می گذردآهیچکس از ظاهر 

شهید باهنر همچنین ارتباطات نزدیکی با شهید مطهري و شهید بهشتی داشت که هر دوي 

آنان براي عظمت فکري و قدرت تفکر عملی او ارزش زیادي قائل بودند چراکه در افشا کردن 

.                                             ماهیت لیبرالی و منافقانه بنی صدر تالش زیادي کرده بود

شهید رجایی نیز با صبر و متانت و حوصله عظیم و با قبول دردها و رنج هاي قبلی و غیر قابل 

هایت او را به افشا توانست تا با نرمش قهرمانانه بنی صدر خائن و فاسد را رسوا کرده و در ن

  . .                                                            زمین بکوبد

ه شهید باهنر و رجایی با همت و درایت خود توانستند تا با یک خط لیبرالیستی خطرناك ک

هاي گوناگون تالش می کرد تا انقالب اسالمی را از مسیر خود منحرف کند بایستند و تحت نقاب

جریان نفاق را به نابودي بکشانند؛ بدین ترتیب آنان توانستند تا عشق و ایمان را به مردم این 

ارزانی داشته و خدمات شایانی به امت اسالمی ارائه دهند که البته برکات این مجاهدت و 

  .                                             انقالبی گري آنان تا کنون همچنان ادامه دارد

حقیقت شهیدان رجایی و باهنر با وفاداري بر اصول و ارزش هاي انقالب اسالمی و تشکیل  در

دولت مکتبی، در دوران کوتاه اما پربرکت عمر خویش در راستاي رفع محرومیت، تبعیض و بی 



عدالتی حاکم بر زمانه تالش زیادي کردند اما متاسفانه با خیانت و جنایت منافقان تروریست 

  . ستکبار جهانی در آتش کینه دشمنان پروانه وار سوختند و فدا شدندتحت حمایت ا

لی چهارمین دهه عمر پربرکت خود را سپري می کند که قالب شکوهمند اسالمی امروز در حاان

همه مرهون جانفشانی امثال  ،ی، منطقه اي و فرامنطقه اي آندستاورد هاي ارزشمند عرصه ملّ

این حال دشمنان نظام اسالمی همواره در طول عمر پربرکت شهیدان رجایی و باهنر است؛ با 

حمد اهللا با هدایت با این انقالب با توسل به حربه هاي مختلف مترصد ضربه به کشور بوده اند ام

و هوشیاري )مد ظله العالی(خامنه اي امام هاي داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت 

شیفتگان انقالب اسالمی و سربازان ، دانشگاهها و علمیه نیروي هاي بصیر و انقالبی حوزه هاي 

   .ناکام مانده اند) عج(بقیه اهللا االعظم

بی شک سیره شهیدان رجایی و باهنر که تجلی آن در عشق و عالقه به مردم و تالش براي 

سازندگی ایران اسالمی است، فصل درخشانی از صفحات زرین خدمتگزاري در نظام اسالمی را 

و این سیره و منش خالصانه در اذهان دوست داران و شیفتگان حقیقی انقالب اسالمی رقم زد 

 .                                                تا ابد به یادگار می ماند) ص(و اسالم ناب محمدي

با گرامیداشت یاد و خاطره شهداي گلگون کفن و با تبریک هفته دولت به 

مخلص، دلسوز و انقالبی، سعادت هرچه بیش تر آنان دولتمردان خدمتگذار، 

و مقام معظم رهبري از ) ره(را در راستاي تحقق آرمان هاي بلند امام راحل

درگاه خداوند متعال خواستا ریم؛ بی شک این ایام فرصت مغتنمی براي 

بازخوانی آثار و اندیشه هاي شهیدان رجایی و باهنر در تدوین نقشه راه 

یل از تفکر انقالبی و ارزش هایی است که آن دو خادم صدیق دولت ها و تجل

تا شهادت به آن متعهد بودند و باید از این اندیشه هاي انقالبی در تقابل 

با ( .با دول استکباري و گروهک هاي سرسپرده و منافق استفاده شود

)استفاده از یادداشت سایت حوزه علمیه خراسان

 



                                                      عید اهللا االکبر                 

این تعداد حکم براى یک روز نشان از اهمیت، . اند شش عمل را در این روز مستحب شمرده سى و، روایات 

در اسالم براى هیچ روزى، هر چند بسیار مهم و مقدس، این تعداد حکم ارائه . حساسیت و عظمت آن دارد

شمرده در برخى از روزهاى مهم مانند فطر و قربان، عرفه و مباهله اعمال متعددى مستحب . نشده است

   .کنند شده، ولى اگر همه آنها را به یکدیگر ضمیمه کنیم، با مستحبات غدیر برابرى نمى

  )ره(غدير در كالم امام خمیني 

این عید، عیدي است که مال . ترین اعیاد مذهبی است امروز که روز عید غدیر است، از بزرگ

است که خداي تبارك مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است،عیدي 

و تعالی به وسیله رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله براي اجراي مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و 

  .ادامه راه انبیا، حضرت امیر علیه السالم را منصوب فرمودند

طبقه حکومت را معین فرمودند و الگوي ) ص(روز عید غدیر روزي است که پیامبر اکرم 

  "197ص  3صحیفه نور ج".آخر تعیین فرمودند حکومت اسالمی را تا

ارزش غدیر براي آن است که با اقامه والیت یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق همه 

  "174ص  10صحیفه نور ج  ". این مسائل حل می شود همه انحرافات از بین می رود

یست غدیر در غدیر منحصر به آن زمان ن. غدیر علی را نساخت علی سبب پیدایش غدیر شد

همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر پیش گرفته است باید روش ملت ها و دست 

  28ص  20صحیفه نور ج ". اندرکاران باشد

الحمد اهللا الذي جعلنی من المتمسکین بوالیه، نه تمسک به : در دعاي غدیر می خوانیم 

   126  18صحیفه نور ج  ". محبت



  السالمارزش موال علی علیه 

حضرت امام خمینی رحمه اهللا معتقد بود که بزرگیِ عید غدیر، از وجود با برکت علی علیه 

اي نیست که بنفسه براي حضرت امیر یک  مسئله غدیر، مسئله«: فرمود السالم است و می

  .مسئله اي پیش بیاورد؛ حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است

. بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید آن وجود شریف که منبع همه جهات 

غدیر براي ایشان ارزش ندارد؛ آنکه ارزش دارد، خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیر 

خداي تبارك و تعالی که مالحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول اللّه کسی . آمده است

کند رسول اللّه را که این شخص را که  دلخواه است انجام بدهد، مأمور می] آنچه[نیست که 

قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی 

  .داشته باشد، این را نصب کن

  اسالمی ، امام خامنه ای  مد ظله العالی غدير در كالم رھبر انقالب

   االكبر عیدهللا 

تعبیر شده  "یوم المیثاق المأخوذ "و  "یوم العهد المعهود "، "االکبر  هللاعیدا"غدیر در آثار اسالمی ما به 

ي تأکید و اهتمامی خاص به این روز شریف است، خصوصیتش در  این تعبیرات که نشان دهنده. است

آن عاملی که در اسالم ضامن اجراي احکام است، حکومت اسالمی و حاکمیت احکام . ي والیت است مسأله

چه در - اال اگر آحاد مردم، ایمان و عقیده و عمل شخصی داشته باشند، لیکن حاکمیت قرآن است، و

در دست دیگران باشد، تحقق اسالم در آن جامعه، به انصاف  - ي اجرا  ي قانونگذاري و چه در مرحله مرحله

  .آن دیگران بستگی دارد

کنند که شما امروز در کوزوو، دیروز در  میانصافی بودند، مسلمانان همان وضعی را پیدا  اگر آنها افراد بی

ما هم در ایران  -اید و هستید  بوسنی و هرزگوین، دیروز و امروز در فلسطین و در جاهاي دیگر شاهدش بوده

اما چنانچه حکام، قدري با  -کردیم  مسلمان عریق و عمیق خودمان، سالهاي متمادي همین را مشاهده می

یا حداکثر ارتباطات  -ي خودشان  ي خانه اد که این مسلمانان به قدر دایرهانصاف باشند، اجازه خواهند د

/  16مناسبت عید سعید غدیر  بیانات به! (چیزهایی از اسالم را رعایت کنند؛ ولی اسالم نخواهد بود -اي  محله

01  /1378(   



   ...شد اگر تخلف نمي

در دنیا گرسنگی هست، . یی بشري قرار داریمي بشري، همچنان در دوران نیازهاي ابتدا امروز ما و جامعه

 -کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یک جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست  -تبعیض هست 

ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال پیش، دو هزار  ها بر انسان زورگویی هست، والیت نابحق انسان

ها  امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ. هاي دیگري وجود داشته است سال پیش به شکل

توانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک  شروع آن روندي بود که می "غدیر ". عوض شده است

هاي به مراتب باالتري،  ها و عشق تر و برتري، و خواهش آن وقت نیازهاي لطیف. ي دیگري وارد کند مرحله

  .داد یچالش اصلی بشر را تشکیل م

ها سال دیگر بشریت عمر کند؛ هر چه  ممکن است هزارها سال یا میلیون! راه پیشرفت بشر که بسته نیست

ها را پیغمبر اسالم  هاي اصلی خراب است؛ این پایه منتها امروز پایه. عمر کند، پیوسته پیشرفت خواهد داشت

شد،  اگر تخلف نمی. ا قرار داد؛ اما تخلف شدي وصایت و نیابت ر بنیانگزاري کرد و براي حفاظت از آن، مسأله

ي زندگی ائمه  وپنجاه ساله در طول دوران دویست. این است "غدیر". آمد چیز دیگري پیش می

که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکري، ) السالم علیهم(

که به همان مسیري  اند تا این و خودشان را آماده کردهاند  هر وقت ائمه توانسته - وپنجاه سال است  دویست

ي از زمان، به  حاال ماها در این برهه. بینی کرده بود، برگردند؛ اما خوب، نشده است دیگر که پیغمبر پیش

دیدار . (شاءاهللا که به بهترین وجهی ادامه پیدا کند ایم و همتی هست به فضل و توفیق الهی و ان میدان آمده

   )1384/  10/  9) السالم علیه(و دانشجویان دانشگاه امام صادقاساتید 

   ھا بینجامد نبايد طرح مسأله غدير به جدايي مسلمان

دارد؛ ایشان در آن، این  "الغدیر و وحدت اسالمی "اي به نام  مقاله) علیه اهللا رضوان(مرحوم آقاي مطهري

هاي  اي باشد براي نزدیک کردن دل تواند وسیله ي غدیر، چطور می کند که، طرح مسأله مسأله را تبیین می

اثبات کرده است؛ اما کتاب،  "الغدیر "ي شیعه را در  ي امینی هم عقیده مرحوم عالمه. ها به همدیگر مسلمان

  .کند ي مسلمین را جذب می ي برخورد او با مسأله، طوري است که همه بیان، لحن، سلیقه و شیوه

ما باید توجه ! اند، ببینید ان مصر، شام و دیگر نقاط دنیا بر کتاب ایشان نوشتهشما تقریظهایی را که مسلمان

  .ها بینجامد؛ این خیلی مهم است داشته باشیم که نوع طرح مسأله، طوري نباشد که به جدایی مسلمان

وري هم جمه. االن جمعیت انبوهی از مسلمانان دنیا به مکتب و مذهب ما معتقدند و در دنیا هم آبرومندند

اي که هستند، مردم آبرومندي هستند و در عراق، لبنان و جاهاي  اسالمی در ایران و هم شیعیان در هر نقطه



بنابراین باید مراقب باشیم که مسأله را طوري طرح کنیم که . کنند ها به وجود اینها افتخار می دیگر، مسلمان

ودمان را بیان و آن را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات ي خ البته باید عقیده. هاي خودمان ناراحت نشوند عقیده هم

   )1384/  09/  14. (و خطاها را هم برطرف کنیم

  اعمال و مستحبات روز غدير  

همه را دارد؛ ولى دریغ که گوهرهایش    اخالق و تفسیر،   کالم،   فرهنگ،   فقه،. غدیر دریایى از معارف است

هاى گرانبهایى را به  هر چند دستان سخاوتمند امواج غدیر گاه دانه  تا کنون استخراج نشده است،

پیش از ورود به بحث   در این نوشتار بر آنیم نگاهى به فقه غدیر افکنیم،. نشینانش ارزانى داشته است ساحل

   :نماید توجه به چند نکته ضرورى مى

اند که  را در این روز مستحب شمرده روایات سى و شش عمل. مراد از فقه غدیر اعمال مستحب این روز است

    .کنیم ما آنها را به ترتیب حروف الفبا ارائه مى

هر    در اسالم براى هیچ روزى،. حساسیت و عظمت آن دارد  این تعداد حکم براى یک روز نشان از اهمیت،

طر و در برخى از روزهاى مهم مانند ف. این تعداد حکم ارائه نشده است  چند بسیار مهم و مقدس،

ولى اگر همه آنها را به یکدیگر ضمیمه    عرفه و مباهله اعمال متعددى مستحب شمرده شده،   قربان،

   .کنند با مستحبات غدیر برابرى نمى  کنیم،

  خطبه غدير 

خواندن این خطبه در روز عید غدیر یکی از رسوم و . خطبه غدیر از فضیلت و اهمیتی بسیار برخوردار است

این خطبه محکم ترین سند بر والیت امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم ایشان علیهم . تمستحبات وارده اس

دقت در مفاهیم این خطبه بصورت فردي، باعث محکم تر شدن اعتقاد ما در امامت و والیت  .السالم است

ر بین نشر و فرهنگ سازي خطبه، منجر به کاهش غربت امیرالمؤمنین علیه السالم د .شود این بزرگواران می

  .گردد مردم می

الْحاضرُ الْغَائب و   فَلْیبلّغِ :این کار، در حقیقت امتثال امر پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم است که فرمودند

خطابه ي  که داریم، و این ذکر علی عبادة الْوالد الْولَد إِلَى یومِ الْقیامۀِ با توجه به روایاتی که با موضوع

بنابراین دالیل، . شود در حدود دویست فضیلت از ایشان را بیان کرده، خواندن آن عبادت محسوب می غدیر

این تعبیر به تأیید مراجع بزرگ تقلید هم . شود محسوب می» راجح«نذر خطابه و نشر آن، از نظر فقهی نذر 

 آن، این نذر چه به صورتو تعمق در مفاهیم  خطبه ي غدیر لذا با هدف کلی فرهنگ سازي. رسیده است

 ..                                                شاءاهللا، مأجور خواهد بودفردي و چه به صورت جمعی ارزشمند و ان

***********************************  

   



   

                                                                             نفوذ در کالم مقام معظم رهبري

یکی از چیزهایی که نفوذ در باورهاي مردم هدف قرار میگیرد این است که خیانتهاي 

در تبلیغات جهانی تکیه . ایم ه دیدهما از غرب صدم! آقایان. غرب را فراموش کنند

گاهی هم اسم بنده را  -ها  میکنند روي اینکه چرا در جمهوري اسالمی، بعضی

باید فراموش نکنیم . با غرب مخالفند، چرا با آمریکا مخالفند -آورند  بالخصوص می

حاال این را هم  -ي با غرب نیستم  دار قطع رابطه من طرف. که غرب با ما چه کرده

جمهور بودم، با همین  من هشت سال رئیس. این را همه میدانند -ض خواهم کرد عر

االن هم . ام ام و صحبت کرده ام، برخاسته کشورها و با همین رؤساي جمهور نشسته

جمهور مالقات  هاي میهمانهاي آقاي رئیس ي برنامه جور است؛ االن هم ازجمله همین

کاري نمیکنیم؛ حرف  فحش و فحش در حرفها هم که با همدیگر. با بنده است

مسئله این است که ] اما[ما مخالف ارتباط با غرب نیستیم . میزنیم و تفاهم میکنیم

 .بدانیم با چه کسی داریم تعامل میکنیم و بدانیم طرف ما چه کسی است

غرب، کشورهاي غربی، از اواسط دوران قاجار، علیه کشور ما فعالیتهایشان را شروع  

طور امتیاز بگیرند، مدام  عف سالطین قاجار موجب شد اینها دائماً همینکردند؛ ض

. ي زندگی ما را تنگ کنند و پیشرفتهاي ما را متوقّف کنند فشار بیاورند، مدام دایره

بعد به این نتیجه رسیدند که باید یک نفر از خودشان را بیاورند، که آوردند؛ رضاخان 

] میگویند[را هم دارند خدشه میکنند و  ها همین حاال بعضی. از خودشان بود

ها نیاوردند؛ یک امر به این وضوح را که خودهایشان اقرار کردند،  رضاخان را انگلیس

ها گفتند، خود مسئوالن حکومت طاغوت این را مکرّر  تکرار کردند، خود انگلیس

آوردند، بعد واقع قضیه این است که رضاخان را . گفتند، اما اینها دارند انکار میکنند

که مایلند در مشتشان نچرخد، او را  چنان که احساس کردند ممکن است آن
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عنوان  بعد که باز از درون کشور یک حرکتی به. برداشتند و پسرش را گذاشتند

بعد . وجود آوردند وهشتم مرداد را به نهضت ملّی شروع شد، سرکوب کردند و بیست

ها  اینها را غربی. وجود آوردند اواك را بهوهشتم مرداد، دستگاه جهنّمی س از بیست

. ها بود ها نوبت آمریکایی ها کردند؛ بعد از انگلیس کردند، اینها را همین انگلیس

کشاورزي کشور را نابود کردند، پیشرفت علمی کشور را متوقّف کردند، مغزهاي فعال 

گري و اعتیاد  ابالیي جوان را به فساد و ال را دزدیدند و بردند یا متوقّف کردند، طبقه

خواري و مانند اینها کشاندند؛ این کارهایی است که غرب در کشور ما  و مشروب

ي کار و تدبیر کار دست آنها بوده است  تقصیر بودیم، اما اداره نمیگویم ماها بی. کرده

تقصیر ما این است که ما در صدد عالج برنیامدیم، در صدد مقاومت . اند و آنها کرده

امروز هم اگر مقاومت نکنیم، همان آش است و همان کاسه؛ بازهم همین . دیمبرنیام

 .خواهد شد

بعد، انقالب اسالمی رخ داد؛ از روز اولی که انقالب رخ داد غرب شروع کرد با ما  

به صدام اینها کمک . بنا کرد معارضه کردن] بلکه[نه فقط مخالفت . مخالفت کردن

خشهاي مرزي کشور اینها کمک کردند؛ هم پول دادند، ها در ب کردند، به ضدانقالب

علیه انقالب و دستگاه انقالب و . هم سالح دادند، هم کمک سیاسی و فکري کردند

و مسئولین انقالبی اینها بودند که ) رضوان اهللا تعالی علیه(شخص امام راحل 

انستند در جنگ هرچه تو. پراکنی کردند و دشمنی کردند پراکنی کردند، لجن شایعه

ي صدام انجام گرفت اما با  وسیله به صدام کمک کردند؛ بمباران شهرهاي ما به

] سالح. [پشتیبانی آنها؛ اگر آنها نبودند صدام نمیتوانست این کار را انجام بدهد

هاي  شیمیایی را آنها به صدام دادند، موشک را آنها دادند، میراژ را آنها دادند، برنامه

ي آنها طرّاحی  وسیله هاي جنگ به رایش تنظیم کردند، این صحنهجنگی را آنها ب

ها به عراق و به صدام  وآمدهاي سربازهاي ما را آمریکایی شد، عکسهاي هوایی از رفت

که جنگ تمام شد، تحریمها را آنها بر ] هم[بعد . جوري رفتار کردند دادند؛ با ما این

نکردیم؛ خود ما یک بنائی را ] اي منیو دش[ما با اینها مخالفتی . ما تحمیل کردند

گذاشتیم و گفتیم ما به این بنا وفاداریم؛ اینها براي اینکه ما این بنا را گذاشتیم و 



چه کار کنیم . مستقل از آنها است و تابع آنها نیست شروع کردند با ما دشمنی کردن

 ما؟

ي دنیا  با همه بینم بعضی از برادران ما گاهی اوقات میگویند که ما باید من می 

البتّه منهاي آمریکا و رژیم صهیونیستی  -ي دنیا  رابطه داشته باشیم؛ خب بله، با همه

ي دنیا فقط اروپا و فقط غرب  اوالً همه. باید رابطه داشته باشیم؛ ما مشکلی نداریم -

نیست؛ در همین حدود چهار سال قبل از این و در همین شهر تهران، مگر اجالسی 

کشور در آن شرکت کردند؟ حدود چهل یا  140یا  130که بیش از  تشکیل نشد

بیشتر رئیس دولت و رئیس کشور شرکت کردند؛ از همه جا آمدند اینجا و در 

ما مشکلی نداریم با اینها؛ دنیا که فقط اروپا ) 9. (اجالس غیر متعهدها شرکت کردند

شده و تقسیم شده؛  قدرتها هم امروز در دنیا پخش. نیست؛ دنیا جاي وسیعی است

ما با اینها . امروز مرکز یک قدرت عظیمی است -ي آسیا  یعنی منطقه -شرق دنیا 

ها با ما مشکل  با اروپا هم ما مشکلی نداریم، اروپایی. ارتباط داریم؛ ما حرفی نداریم

که اخیراً اینجا آمده بود گفتم که  بنده به یکی از این رؤساي اروپایی. اند ایجاد کرده

ها تبعیت از  اروپایی. وپا باید خودش را از تبعیت آمریکا در سیاستهایش نجات بدهدار

سیاست آمریکا کردند؛ او ما را تحریم کرد، اینها هم تبعیت کردند؛ او علیه ما 

خب، ما چه کار کنیم؟ در قضایاي مختلف، . تبلیغات کرد، اینها هم تبعیت کردند

ي میکونوس،  خانه ي آن قهوه سر قضیه. دشمنی کردندها بودند که ابتداي به  اروپایی

جمهور وقت ما را متّهم کردند و به دادگاه میخواستند بکشانند؛ اسمش را  رئیس

کار کنیم ما با اینها؟ برویم التماس  خب چه! عنوان متّهم در دادگاه مطرح کردند به

ردیم با اینها؛ اینها کنیم؟ برویم بگوییم آقا با ما بهتر از این باشید؟ ما کاري نک

اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمان با شجاعت و با . هستند که دشمنی میکنند

که میگویم، یعنی کشور را، » ما«. اقتدار نایستیم، ما را خواهند خورد، خواهند بلعید

خواهند [یعنی ملّت را؛ والّا شخص بنده و امثال بنده که اهمیتی نداریم؛ کشور را 

خب، . ما مسئول کشوریم، مسئول ملّتیم، مسئول تاریخیم؛ نباید اجازه بدهیم]. بلعید

 .جوري بوده بنابراین اینها رفتارشان با ما این



من  - اند براي نفوذ؛ انواع و اقسام طُرق را  ریزي کرده اند و برنامه االن هم شروع کرده 

ي نفوذ در کشور برا - کردم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه مهم را  محاسبه می

اش راه علمی  یکی. اند و دارند عمل میکنند؛ همین حاال دارند عمل میکنند پیدا کرده

ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با  است؛ از طریق ارتباط با دانشگاه

افراد امنیتی را  -در باطن براي نفوذ ] ولی[ظاهر علمی  هاي به کنفرانس -دانشجو 

هاي فرهنگی و هنري  ها، راه یکی از راه]. است[ها  جا میفرستند؛ این یکی از راهاین

هنر براي، فرض  عنوان یک فرد صاحب هاي امنیتی را به مأمور مستقیم دستگاه. است

ي موسیقی معین میکنند که بفرستند؛ که البتّه خوشبختانه وزارت  کنید، جشنواره

ي  عنوان حضور در یک جشنواره یعنی به. رفتاطّالعات فهمید، زودتر جلویش را گ

کسی را انتخاب میکنند که این آدم، صددرصد  -ي موسیقی  مثالً جشنواره - هنري 

خب، براي چه . هنري اینجا میفرستند] فرد[عنوان  سیاسی و امنیتی است؛ به

انواع و اقسام گوناگون، . دیگر است] هاي از راه[میفرستند؟ نفوذ اقتصادي یکی 

 .هاي نفوذ دارند؛ ما بایستی مراقب باشیم، باید مواظب باشیم هرا

خب، راه درست این است که ما خودمان را در درون تقویت کنیم و استغنا پیدا  

دنیا به کشوري که غنی باشد و قوي باشد احترام میگذارد؛ مجبور است احترام . کنیم

همان کسانی که امروز دارند  اگر کشور ایران اسالمی قوي باشد و غنی باشد،. بگذارد

کشی  ایستند و منّت ي ما می آیند پشت دروازه وشانه میکشند، همینها می شاخ

وآمدهایی که االن هست، هیچ معناي  البتّه تا االن اتّفاق نیفتاده؛ این رفت. میکنند

 -نمیدانم  -مثبتی تاکنون براي ما نداشته؛ حاال در آینده ممکن است داشته باشد 

این را هم من باز ]. نداشته[وآمدهایی که وجود داشته، هیچ اثري  تا االن این رفتاما 

آقاي  -به یکی دیگر از این آقایان رؤسایی که همین چندي پیش اینجا آمده بودند 

گفتم که باید روي زمین معلوم باشد؛ روي کاغذ  -دکتر روحانی هم حضور داشتند 

نید، تفاهم کنید سر یک چیزهایی که بعد هم اي ندارد که بنشینید مذاکره ک فایده

جا، باید روي زمین معلوم باشد  تحقّق پیدا نکند و مشروطش کنید به موافقت فالن

البتّه . افتد؛ چه کاري دارد انجام میگیرد؛ این تا حاال نشده که چه اتّفاقی دارد می



این کار تحقّق پیدا اي که آقایان دارند میکنند،  گیري شاءاهللا با دنبال امیدواریم ان

ي جمهوري اسالمی نشان میدهد که ما باید خودمان را تقویت  ساله37ي  تجربه. کند

کنیم، قوي کنیم؛ از لحاظ فکري قوي کنیم، از لحاظ سیاسی قوي کنیم، از لحاظ 

وقتی . اقتصادي قوي کنیم، از لحاظ فرهنگی قوي کنیم، از لحاظ علمی قوي کنیم

                              .پیدا خواهیم کرد؛ امروز عزّت یک ملّت در دنیا به اینها استقوي شدیم، طبعاً عزّت 

سه مسئله ریشه اي براي حل مشکالت کشور                                                                                         
اي بودن و  سه مسئله از لحاظ اولویت، از لحاظ ریشه: مقام معظم رهبري فرمودند

ی  کی عبارت است از مسئلھی*تر است؛  حلّ مشکالت دیگر از همه مهم

کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکالت  .اقتصاد مقاومتی

روز بیشتر خواهد شد،  هایش روزبه اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاري اقتصادي

بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست . صاد مقاومتی را عمل نکنیماگر ما اقت

. کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند

جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادي جنگ است؛ حاال در آن توپ و تیر و تفنگ نیست 

جنگ است، قرارگاه الزم  یک. تر از توپ و تفنگ وجود دارد اما ابزارهاي خطرناك

ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، کارهایی . دارد، قرارگاه هم فرمانده الزم دارد

. هم دارد انجام میگیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید اینها دیده بشود

د بای -جا انجام میگیرد  اي که در فالن فرض کنید فالن معامله - فعالیتهاي دولتی 

مشخّص بشود که این کجاي اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد؛ این را ما به مسئولین 

چیز را معامله  چیز را میخرید یا فالن جا شما دارید فالن عزیزمان تذکّر دادیم که فالن

ي اقتصاد مقاومتی، این معامله در کجاي این  ي عرصه میکنید، خیلی خب، در صحنه

ي کارهاي اقتصادي،  یعنی معیار همه. مشخّص بشود جدول عظیم قرار میگیرد؛ باید

. ي اقتصاد مقاومتی باشد جانبه ي عظیم و همه فعالیتهاي اقتصادي ما بایستی برنامه

ام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه  اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفته

ن برنامه را تأیید ای -از موافق و مخالف  -تنظیم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا 



پس این شد یکی از . اند تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است اند و گفته کرده

   .سه اولویت اول

. ما جهش علمی را نباید بگذاریم متوقّف بشود  . اولویت دوم جهش علمی است*

: ي واقعی کلمهمعنا شد؛ بهکشور اگر به علم بپردازد و علم را پیش ببرد، آقا خواهد 

اگر قدرت میخواهیم، اگر عزّت میخواهیم، اگر این را میخواهیم که ما . اَلعلم سلطان

مرجع مراجعات کشورها و دولتها باشیم، نه اینکه آنها مرجع مراجعات ما باشند، باید 

ه بنده حدود چهارده پانزد. علم را تقویت کنیم؛ و این ممکن است و این عملی است

ي علم را و عبور از مرزهاي موجود علم را و ابتکار علمی را  سال قبل از این، مسئله

. ها آمدند در تلویزیون گفتند نمیشود اي گفتند نمیشود؛ بعضی مطرح کردم؛ یک عده

سرعت پیشرفت کشور . امروز مالحظه میکنید که شده؛ همه اعتراف میکنند که شده

یا چندین برابر بیشتر بود؛ البتّه ما چون خیلی از متوسط سرعت پیشرفت علمی دن

. عقبیم، این سرعت پیشرفت باید سالها ادامه پیدا کند تا برسیم به آن خطّ مقدم

بیشتر بود و االن کم شده؛ این کم شدن را هم من هشدار دادم ] این سرعت[لکن 

وزیر علوم گفته  امروز یا دیروز در خبرها خواندم که. اي اعتراض کردند یک عده] اما[

این را ما شاید حدود شش هفت ماه قبل ! که سرعت پیشرفت علمی کم شده؛ ببینید

ها هم خوششان نیامد و اعتراض کردند لکن االن  از این در صحبتمان گفتیم، بعضی

نباید بگذاریم کم بشود؛ . کم شده] علم[وزیر علوم دارد میگوید که سرعت پیشرفت 

اگر پیشرفت علمی را ما دنبال . جدیت تمام دنبال بشودبایستی پیشرفت علمی با 

فرآورده و ] اما[اش اندك است  گذاري که سرمایه -پایه  وقت اقتصاد دانش کردیم، آن

   در اختیار ما قرار خواهد گرفت -محصولش بسیار زیاد است 

سازي  ن حاال در مورد مصونم .سازي فرهنگی است اولویت سوم مصون*  

فرهنگی یک توضیحی عرض میکنم، بعد بیشتر توضیح خواهم داد؛ صحبت ما 

ما از لحاظ فرهنگی باید کشور را، . قدري هم طوالنی میشود لکن تحمل بفرمایید یک

این هدف را اول . ریزي میخواهد سازي کنیم؛ این برنامه ملّت را و جوانان را مصون

و به آن اعتقاد پیدا کنیم، بعد که اعتقاد پیدا کردیم برویم باید قبول کنیم 



جوري به ما دست بدهد؛  این کاري نیست که همین. ریزي کنیم براي این کار برنامه

سازي فرهنگی کار  با چند سخنرانی و نوشتن کتاب هم حاصل نمیشود؛ این مصون

 .الزم دارد، برنامه الزم دارد

در . انجام دادیم، پیشرفت کشور خواهد بود] اگر[ردیم، محصول این کارهایی که عرض ک 

کارهاي بعدي هم هست که باید انجام بگیرد  -ي اول اگرچنانچه کشور این سه اولویت را  درجه

مراد ما . مورد مالحظه قرار داد، پیشرفت خواهد کرد -ي اول این سه اولویت را  در درجه] اما[

پیشرفت صوري این است که یک . پیشرفت حقیقی استاز پیشرفت، پیشرفت صوري نیست، 

وبرقی بدهیم؛ این میشود  رونق ظاهري به اقتصاد بدهیم، یک مقداري جنس وارد کنیم و زرق

العجاله مردم را یک مقداري خشنود  اي ندارد، این ممکن است علی پیشرفت صوري، این فایده

فت باید حقیقی باشد، عمیق باشد و پیشر. کند اما در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد

هاي محکم داخلی باشد؛ این میشود پیشرفت؛ پیشرفت واقعی این  ها و استوانه متّکی به پایه

   .است

  

  

  

  



  عفاف و حجاب

:                                                                                                                            پیامبر گرامی اسالم صلی هللا علیھ  و آلھ   می فرماید  

ھر کس شیوه نیکی  بنیان  یگذارد، پاداش عمل  بھ آن  و  پاداش  تمام «

عمل کنند را  خواھد بُرد، بی آن کھ،  از  پاداش  تا  قیامت  بھ آن کسانی کھ  

                                                                                                                )    ٩اصول کافی (».آنھا  کاستھ  شود

ھ را تشکیل می دھد ؛ و اساساً فرھنگ ھر جامعھ ھویت و موجودیت آن جامع*

با انحراف فرھنگ ، ھر چند جامعھ در بُعدھای اقتصادی ، سیاسی ، صنعتی و 

امام خمینی سالم ( .نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تھی است

                                                                                                                                                                                                                 )هللا علیھ

انتخاب کرده و خوب  چادر یک حجاب ایرانی  است و زن ایرانی این را*

حاال بعضی ھا . حجابی ھم ھست و می تواند کامالً حفاظ و حجاب  داشتھ باشد

دلشان !می زند و خودی است،ناراحتند و دلشان را ھستند کھ از ھر چھ ایرانی

بھ ھر حال !می خواھد سراغ چیزھایی بروند کھ از خودی بودن   دورتر است

کنند، باز ھم خالف شرعی انجام نداده اند؛منتھا چیز  حفظ     اگر حجاب را 

      العالی امام خامنھ ای مد ظلھ  .بھتری را از دست داده اند

حفظ حجاب و چادر ، مظھر امر بھ  معروف  و نھی از منکر است ، وقتی *

آیھ هللا  .در اجتماع    حاضر  می شوند  در  واقع جھاد  می کنند بانوان  با چادر

                                                    العظمی صافی گلپایگانی  مد ظلھ العالی



                                  حافظش از شرّ شیطانی بود                                                / چادر زن تاج سلطانی بود 

عزّت زن را ز حق طالب شود                                                                               / چادر زن بر هوس غالب شود 

                                  چون نشان غیرت ملیت است                                            / چادر زن کیمیاي غیرت است 

خشم دشمن را فزونی می دهد                                                                        / از برون شرح درونی می دهد 

                           صرفه اش باشد عیان از صد جهات                                          / صرفه دارد بهر زن در اقتصاد 

حافظ زن هست هنگام خطر                                                                              /  بر سر زن هست مانند سپر 

                     می کند از او خزان هم اجتناب                                              / غنچه اي تا هست پنهان در حجاب 

با نسیمی زود پرپر می شود                                                                                 /  تا نقابش باز از سر می شود 

                                   بهر ایرانی ز عهد باستان                                             /  حفظ چادر هست شیرین تر زِ جان 

تیرِ جانسوزي به چشمِ دشمن است                                                                          / است * حفظ چادر بهر زنها جوشَن

                                                      پوشش اندام را باشد زِرِه                               /  حبلِ عصمت را بود چادر گره 

جسم زن را حافظ برجستگی است                                                                       / حفظ چادر مایه وارستگی است 

                                                         حافظش باشد ز چشمِ این و آن                  / زن بود گل، چادرش خارِ بدان 

*                                                                     حرمتش دارند برتر شیح و شاب / هر چه زن را برتري باشد حجاب 

                                                           کوکبِ اقبالِ زن در چادر است             / حفظ استقاللِ زن در چادر است 

می کند تحمیل بر زن ننگ خویش                                                                           / خصم پندارد که با فرهنگ خویش 

                                                                )ده نیشابوريژولی( بر مقامِ حفظ عصمت سنبلَند/ غافل از آن که زنان ما گُلَند 

 پير و جوان= شيح و شابّ *زره  = جوشن*



 دین و دانش خاطرات بزرگان 

 

 

 رضوان اهللا علیهم اهللا خویی شش خاطره از رابطه حضرت امام و آیت

آیت اهللا العظمی شبیري زنجانی با نقل چند خاطره از ارتباط صمیمی امام خمینی و 

بیان کرده چنین روابط صمیمی این دو مرجع فقید شیعه را  ،آیت اهللا العظمی خویی

  .است

 متن خاطرات حضرت آیت اهللا شبیري زنجانی از کتاب جرعه اي از دریا 

وقتی آیت اهللا خویی قم آمد و بر آیت . این را از حاج آقاي والد شنیدم*  .1

که مقرّر درس آیت اهللا نائینی آمده  اهللا خمینی وارد شد، ما به عنوان این

 .است، رفتیم و از ایشان دیدن کردیم

در دوره ما هم یک بار آیت اهللا . ما واقع شد این قضیه قبل از دوره 

  .خویی به قم تشریف آورد و ما ایشان را زیارت کردیم

شنیدم وقتی آیت اهللا خمینی به عراق تبعید شد، وقتی به کاظمین  * 

  .ام وارد شد، به آیت اهللا خویی تلگراف یا تلفن کرد که من آمده



که در نجف  این مطلب دیگري که شنیدم و قطعی و مسلّم است، *  .2

کند، چند روز بعد  وقتی آیت اهللا خویی از آیت اهللا خمینی دیدن می

ها به  برخی از نجفی. گیرد به دیدن ایشان برود ایشان دوباره تصمیم می

کنند که شما با این کار نجف را تضعیف  آیت اهللا خویی اعتراض می

آیت اهللا . ددفعۀ قبل دیدن کردید و دیدار مجدد لزومی ندار. کنید می

دهد و دفعات متعدد به دیدن آیت اهللا خمینی  خویی ترتیب اثر نمی

  .رود می

وقتی مرحوم آقا مصطفی از دنیا رفت، نماز ایشان را آیت اهللا خویی *  .3

  .خواند

دهد که  یک وقت آیت اهللا خویی به مرحوم آقاي آسید احمد فهري، عبایی می * .4

آقاي فهري عبا را به آیت اهللا خمینی وقتی . به آیت اهللا خمینی هدیه بدهد

ات را  خیلی خوشوقتم که شما رابطه: فرماید کند، آیت اهللا خمینی می تقدیم می

  .کند و از این جهت آیت اهللا خمینی قدردانی می. اید با ایشان حفظ کرده

اگر فرستنده آیت اهللا خویی نبود، من همین عبا را به شما : فرماید همچنین می  .5

ردم ولی چون ایشان هدیه داده است، من این را براي خودم نگه ک هدیه می

دهد که از داخل عبایی بیاورند و آن  رود یا دستور می سپس داخل می. دارم می

  .کند عبا را به آقاي فهري اهدا می

اوائلی که آیت اهللا خمینی در : شنیدم –به نظرم از فرزند مرحوم آقا مصطفی  * .6

آیت . کرد ی گرم بود و گرما ایشان را خیلی اذیت مینجف بود، منزل ایشان خیل

اهللا خویی تا وارد منزل آیت اهللا خمینی شد، نگاهی به اطراف منزل کرد و یک 

دستور معماري داد که مثالً فالن جاي منزل را خراب و در سرداب، فالن تغییر را 

آیت  آنها هم بر طبق دستور. ایجاد کنید تا مشکل گرماي هواي منزل حل شود

آیت اهللا خویی در معماري مسلّط . اهللا خویی عمل کردند و مشکل گرما حل شد

  .……………………بود



                                         سالممدافع حرم 

.                                                                
  تا شھادت از زبان پدر“ جیشھید حج”ماجرای رفتن 

توان در  با بیان اینکه شهادت محسن ثابت کرد می“ محسن حججی”پدر شهید 

پسرم براي سوریه رفتن نذر کرده بود پاي پدر و : هرزمانی شاهد عاشورا بود، گفت

  .مادرش را ببوسد تا رضایت ما را جلب کند

 

وفور شاهد تصاویر منتشرشده از او  ها به اي که این روز سربریده  شهید محسن حججی شهید 

 . چگونه رخ داد عاشوراهستیم به ما جوانان نشان داد واقعه  فضاي مجازيدر 

و عزت  مقاومت اي گفت که تاریخ همیشه از ایستادگی و براي ما از واقعه شهادتش محسن با

در ) لیه السالمع(عنوان نماد اسارتی که خاندان حسین  آن یاد خواهد کرد و اکنون محسن به

در ظهر عاشورا متحمل شد، تبدیل و ) لیه السالمع( امام حسین غریبان و دردي کهشام 

  .شود شناخته می

ما هم . العمل کرد خبر اسارت و شهادت محسن تمام دنیا را تکان داد و همه را وادار به عکس

هاي  شهید حججی تا از ناگفته پدروگویی داشتیم با  بهانه شهادت این مدافع حرم گفت به

  .زندگی او بیشتر بدانیم



  از دوران کودکی شهید برایمان تعریف کنید؟

گونه  فرزند من از ابتدا در امور فرهنگی و تبلیغاتی بسیار فعال بود و من او را این: حججی

گونه که  خدا همان شکربود و ) الم اهللا علیهمس(بیت  اهلشده  تربیت نکرده بودم بلکه او تربیت

  .خودش آرزو داشت تحویلش گرفتند و سبب سرافرازي ما شد

بودید، برایمان از آن  دوران دفاع مقدسخود شما ھم ازجملھ فعاالن 
  دوران تعریف کنید؟

اندازه توانی که داشتیم در جبهه حضور پیدا کردیم، اما  ما هم در زمان خودمان به :حججی

خداوند در تقدیر ما چنین روزي را نوشته بود و بابت آن هم  لیاقت شهادت نداشتیم شاید

  .خوشحال هستم

   از خاطره آخرین دیدار و وداع با پسرتان تعریف کنید؟

اخالص محسن بسیار زیاد بود، آخرین باري که براي خداحافظی آمد با خواهران و  :حججی

  .مادرش این اخالص بیشتر شده بود

محسن حدود یک ساعت قبل از اعزام و حرکتش به دیدار ما آمد و دقایق آخر به ما اطالع داد 

که اگر شما رضایت دهید و شرایط  مشهدمن نذر کردم در «: اي که آمد به ما گفت و لحظه

 قلباین صحبت فرزندم در آن لحظه . »براي من فراهم شود پاي شما ببوسم سوریهرفتن به 

  .من زنده خواهد ماند ذهنه تا ابد در ما را به درد آورد و این خاطر

و ھمراھی عروستان در این مسیر بگویید؟ ایشان راضی بھ  ازدواجاز  
  رفتن آقا محسن بودند؟

محسن با همسرش در یک . سال پیش ازدواج کرد 5سال سن داشت و  25محسن  :حججی

مؤسسه فرهنگی با یکدیگر آشنا شدند و زمانی که ازدواج کردند دقیقاً با هم یکی شده و 

  .ناي واقعی ازدواج کاملی بین این دو نفر سر گرفتمع کردند و به پاي هم تالش می پابه

هم به شهادت رسیدن فرزند من و ادامه راهش توسط  زندگی مشتركمصداق این تعامل در 

  .کرد است که جاي تشکر دارد، چون همیشه همراه پسر ما تالش میعروسمان 



یک سری پیام و صدا ھم در فضای مجازی منتشر شد کھ این مطالب   
 امام خمینیکرد و ھمچنین ارادت ویژه شھید حججی بھ  را تصدیق می

  دھید؟ باره توضیح می داد، دراین را نشان می) ره(

ها آقا را قبول داشتند و حتی  بودند و در تمامی زمینه انقالبایشان مقلد رهبر کبیر : حججی

شدت روي این مسئله توصیه و تأکید  کردند هم به زمانی که در امور فرهنگی شرکت می

  .داشتند

امام و شھادت  کربالنحوه شھادت فرزند شما شباھت زیادی بھ صحنھ   
دارد و دیدن این صحنھ و توصیف آن قطعاً برای ) علیھ السالم( حسین

نظرتان این شباھت در شھادت چھ پیامی را  ر سخت است، بھشما بسیا
  کند؟ منتقل می

هایی را که لحظه اسارت و شهادت  ها و فیلم در حقیقت من اصالً طاقت دیدن عکس: حججی

  .داد نداشتم، اما وصف آن را شنیدم فرزندم نشان می

کوتاه یا بلند  کسی که از ابتداي زندگی با مکتب عاشورا بزرگ شود در تمام طول زندگی

دم بزند در همان مسیر قدم ) الم اهللا علیهمس( اهل بیتو ) لیه السالمع(خودش از امام حسین 

  .دارد و آخر سر هم با همان مکتب محشور خواهد شد برمی

طور که در خاطراتش به آن اشاره کرده بود و همچنین وصیتی که اکنون براي  مانپسر من ه

فرزندش باقی گذاشته هدف خود را رسیدن به این مکتب بیان کرده و تأکید کرده که آرزویش 

  .این است به این شکل به شهادت برسد

براي شهادت  طلبیده شد همان صحنه را) الم اهللا علیهمس(زمانی که محسن از طرف اهل بیت 

توان عاشورا را در هر زمانی دید منتها  او مجسم کردند تا پیامی باشد براي کل جهانیان که می

  .و بینش در بیننده وجود داشته باشد تا بتواند آن را درك کند دینباید 

حظھ اسارت پسر شما در فضای مجازی منتشر شده تصاویری کھ از ل  
خاطر نگاه باصالبت و اقتداری کھ ایشان دارند برای جوانان امروزی  بھ

  آفرین است، احساس شما نسبت بھ این تصویر چیست؟ بسیار غرور



همین که فرزند من درحال اسارت با وجود اینکه مجروح بود ارزشی براي داعش قائل : حججی

  .تخار و سربلندي ماستنبود، باعث اف

ها باید این پیام را  و وهابیت است و آن استکبارداعش براي ما عددي نیست بلکه تفاله ایادي 

  .رودررو شده و مقابله کنند مسلمانهاي  بگیرند که قادر نیستند با بسیجی

ھا قصد تخریب افکار عمومی  درحال حاضر داعش با بدترین شیوه 
  ویژه قشر جوان جوامع را دارد، نظر شما درباره این مسئلھ چیست؟ بھ

روانی بین مردم را دارد، اما خبر ندارد این قبیل امور بین  جنگداعش قصد ایجاد : حججی

هیچ تأثیري ندارد، چون زمانی که یک نفر با فرهنگ عاشورا آشنا شود درك چنین  مسلمانان

  .اتفاقاتی براي او طبیعی است

  ھا چگونھ است؟ اوضاع و احوال مادر شھید حججی این روز 

  .خدا را شکر مادرشان صبوري کرده و با شهادت فرزندمان کنار آمده است: حججی

ای کھ آقا  نزدیک است و ارادت ویژه محرمھ ایام با توجھ بھ اینک 
داشتند، اگر امروز فرزند شما در ) علیھ السالم(محسن بھ امام حسین 

  این دنیا بودند چھ پیامی برای ما جوانان داشتند؟

: گفت مانند همیشه که روي این مسئله تأکید داشت این بار هم میقطعاً پسرم : حججی

و قیام عاشورا را فراموش نکنید، از این وقایع و حضور ) لیه السالمع(مکتب امام حسین «

در این  …و ) لیه السالمع(اکبر  حضرت علی، )لیه السالمع(اشخاص مختلف مثل امام حسین 

  .»حادثه تاریخی درس بگیرید و آن را به خاطر بسپارید

   یکی از بھترین خاطراتی را کھ با شھید داشتید تعریف کنید؟

و  تر اصرار داشت به سوریه برود آخرین باري که ما به مشهد رفتیم ایشان از خیلی قبل: حججی

کردیم، چون قبالً یک بار رفته بود و اکنون بچه کوچک داشت و امور شخصی او  ما مخالفت می

  .»چند روزي صبر کن حداقل کار ساخت خانه تمام شود«گفتیم  بود و ما می



حرم هاي قدر را با یکدیگر در صحن و  ماه رمضان بود که محسن ما را به سفر مشهد برد و شب

سمت هتل  تا صبح سر کردیم و زمانی که احیا تمام شد و ما رفتیم به) لیه السالمع( امام رضا

زد و التماس دعا داشت و  بخوریم محسن رفت کنار ضریح و از آنجا به ما زنگ می صبحانهتا 

، که در آخر هم به خواسته »تو رو خدا دعا کنین و رضایت بدین من برم سوریه«: گفت می

  .خودش رسید

دادند،  ھای زیادی انجام شنیدیم ایشان برای رفتن بھ سوریھ پیگیری
  درست است؟

بله، ایشان، چون قبالً هم یک مرتبه اعزام شده بود زمانی که هم که برگشت فقط : حججی

گفتیم اصالً متوجه  کرد، چون ما هرچه می جسمش اینجا بود و روحش در جاي دیگري سیر می

  .شد و معلوم بود فکر و روحش جاي دیگري است نمی

رباره پدرش پرسید درباره آن اگر روزی فرزند شھید حججی از شما د  
  گویید؟ شھید چھ می

نامه را ببیند  نامه جدا نوشته و اگر خودش این وصیت محسن براي پسرش یک وصیت: حججی

پدرت «همه چیز را خواهد فهمید، اما اگر من بخواهم فقط یک جمله به او بگویم این است که 

  )وز و سمعک نیوزسایت افکار نی(.»رفت تا شام غریبان دیگري تکرار نشود

                                                         پیام ھمسرشھید حججی                                      

                   ام یحجج محسن خونِ مدافع من/  ام نبیز یب یب حرم مدافع من

  زینبی ام / ما ینیحس /ام ییزهرا/  ام يچادر من /اکرمم رسول نِید پرچم نگهدار من

  



                                                                     گزارش تصویري



)ره(حضور در مرقد مطھر حضرت امام خمینی
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                                                                         حضور دانشجوي دانشگاه علمی کاربردي شهرداري ورامین             

                                                                                 همراه دیگر دانشگاهیان در جلسه درس هایی از قرآن                       به

استاد قرائتی والمسلمین حجت االسالم



ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان؛ بدینوسیله اعالم می داریم 

یز برگزیدگان مسابقه هفته عفاف و حجاب در مراسم نماز عبادي جوا

 تقدیم برگزیدگان گرامی خواهد شد 96/5/6سیاسی روز جمعه ورامین 

 .مقدم نورانی شما را در مراسم نمازجمعه ورامین ارج می نهیم

  .شدندنفر از شرکت کنندگان به قید قرعه انتخاب  8به یمن نام گرامی امام هشتم علیه السالم 

  خانم نسرین عرب سرخی*1 

 خانم مژگان احمدي*2

 خانم سمیرا عبدلی*3

 خانم مژده سادات مطهري*4

 خانم مریم بیدگلی* 5

 خانم مهرنوش قلیچ خانی*6

 آقاي احمد رضا میرزایی* 7

 آقاي جواد منصوري*8

 علمی کاربردي شهرداري ورامین معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
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