امام جمعه گیالنغرب حجت االسالم والمسلمین محمد طه مهری

خطبه اول :موضوع  ،فرصت های ماه مبارک رمضان

السالم علیکم ورحمتُ اهللِ وبرکاته
م الْحَ ْمدُ لِلََّهِ الََّذی عَال في تَوَحَُّدِهِ َو دَنا في تَ َفرَُّدِهِ وَجَلََّ في سُلْطانِ ِه وَ َعظُمَ في
ن الرَحی ِ
ن الشَیطَانِ الرَجیم بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أَعُوذُ بِاهلل مِ َ
م يَ َزلْ ،مَحْمود ًا اليَزالُ (وَ مَجید ًا اليَزولُ،
ع الْخَ ْلقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ،حمیداً لَ ْ
اَرْکانِهَِ ،واَحاطَ بِکُلَِّ شَيءٍ عِلْم ًا َو هُوَ في مَکانِهِ َو قَهَرَ جَمی َ
وَمُبْدِئاً َومُعید ًا َو کُلَُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ يَعُودُ)الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین ُثمَ الصَلَاةُ والسَال ُم علي سَیِدِنَا وَ نَبِ ِینَا وَ مَوالنَا ابي القاسم مُصطَفي مُحمَّد صَلَي
ن الدَّائم علي اعدائِهم أجمَعِین،مِن اآلن إلي قیامِ يَوم الدَّين.
اهلل عَلَیهِ وَ آلِه ِالطَیِبینَ الطَّاهِرين المَعصُومِین ولَع ُ
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم .
ايجاد انگیزه
دنیا میدان مسابقه است  .خداوند متعال در چند آيه از قرآن کريم  ،هدف از خلقت انسان را تالش برای موفقیت در اين مسابقه
اعالم کرده است « :الَّذی خَلق المَوت وَ الحَیاةلِیَبلوَکُم أيُکُم أحسَنُ َعمَالً ()2آن کسي که مرگ و حیات را آفريد تا شما را بیازمايد که
کدام يک از شما بهتر عمل مي کنديد»
در اين مسابقه ما عضو تیم ملي عالم خلقت هستیم  .خداوند اين مسابقه را اداره مي کند و شرايط مسابقه را هم او تعیین مي نمايد .
زمان در اين مسابق بسیار مهم و محدود و غیر قابل برگشت است .لحظات آخر اين مسابقه در آيات متعددی به تصوير کشیده شده
ال إنَّهاکَلِمُۀَ هُوَ قا ِئلُها َو مِن وَرائِهِم بَرزخً إِلي يَوم
است««:حَتي أذا جاء احَدَ هم ُ الموت قالَ رَبََّ ،ارجِعُونِ لَعَلََّیأعمَلُ صالِحاً فِیما تَرکتُ ک َّ
يُبعَثُون َ { ( }3آن ها همچنان به راه غلط خود ادامه مي دهند ) تا زماني که مرگ يکي از آنان فرا رسد مي گويد  :پروردگار من ! مرا
باز گردانید !شايد در آنچه ترک کردم ( و کوتاهي نمودم ) عمل صالحي انجام دهم ( به او مي گويند ) چنین نیست  ،اين سخني که
او به زبان مي گويد ( و اگر باز گردد برنامه اش همچون سابق است) و پشت سر آن ها برزخي است تا روزی که برانگیخته مي شوند
»»
ای که دستت مي رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیايد هیچ کار

اما يک فرصت مناسب با شرايط استثنايي برای سبقت گرفتن در اين میدان مسابقه  ،فرصت ماه مبارک رمضان است.
امام حسن (ع) در روز های پاياني ماه مبارک رمضان از کنار جماعتي که مشغول خنده و شوخي بودند عبور کردند ،حضرت با
ناراحتي به آن ها فرمود  « :خدا ماه رمضان را میدان مسابقه بندگان قرار داده است  .دسته ای گوی سبقت مي ربايند و پیروز مي
شوند و تعدادی هم از ديگران عقب مي مانند و سرافکنده مي شوند  .عجیب است در روزی که پیشي گیرندگان پیروز شده اند و
عقب ماندگان زيانکار گرديده اند ،جمعي به شوخي و خنده مشغولند .به خدا سوگند اگر پرده در افتد ،امروز نیکوکار  ،مشمول
پاداش خود و عقب افتاده  ،گرفتار بدی های خود است و برای احدی فرصتي جهت شوخي و لهو و لعب باقي نمي ماند}» {4
اين دهان بستي دهاني باز شد

تا خورنده لقمه های راز شد

لب فروبند از طعام و شراب

سوی خوان آسماني کن شتاب

س إنهُ قَد أقبَلَ إلَیکُم  ...شهرٌ هُوَ عٍندَ اهلل ٍ أ فضلُ
پیامبر اکرم (ص) در باره فرصت ماه مبارک رمضان مي فرمايند  « :أ يُهَا الَّنا ُ
الشُهُور ِوَ أ يَّامُ ُه أفضَلُ االيََّام ِو لَیَالِیهِ أفضَلُ اللَّیَالِي و سَاعَاتُهُ أفضل السَّاعَاتِ {  }5؛ ای مردم ! ماه خدا به سوی شما رو آورده است.. .
ماهي که در نزد خدا بهترين ماه ها است و روز های آن بهترين روزها و شب هايش بهترين شب ها و ساعت هايش بهترين ساعت
هاست».
امام سجاد (ع) اينچنین درک فرصت ماه مبارک رمضان را از خداوند در خواست مي کند  « :ألهِمنَا مَعرِفَهۀَ فَضلِهِ وَ إ جلَالَ حُرمَتِه »
{  }6؛ خدايا ! به ما توفیق معرفت فضیلت ماه رمضان و تکريم و تجلیل از اين ماه را عنايت کن» !
متن و محتوا
انسان ها در مسابقات زندگي به دو گروه تقسیم مي شوند:
گروه اول  :فرصت سوزها
برخي افراد دائما کار امروز را به فردا و کار فردا را به روزهای بعد مي اندازند  .در روايات اسالمي  ،از اين موضوع با عنوان (تسويف)
د غَدٍ فَإ نَّمَا
ياد شده است .امیر مومنان (ع) در نامه ای به يکي از يارانش مي نويسد  « :فَتَدارک مَا بَقي مِن عُمرِک و ال تَقُل غَداً أو بَع َ
ي وَ التسويف حَتَي أتَاهُم أم ُر اهللِ بَغتَۀًوَ هُم غَافِلونَ {}7؛ باقیمانده عمرت را تدارک کن و
ک بِأ قامتِهِم عَلَي األمان َِّ
هَلَکَ مَن کان قَبلَ َ
نگو فردا و پس فردا  .همانا پیش از تو  ،کساني هالک شدند که روی آرزوها و تأخیر انداختن کارها توقف کردند ،تا ناگهان امر خدا
فرا رسید در حالي که آنان غافل بودند».
همچنین امام باقر (ع) مي فرمايند  « :إياک وَ التَّسوِيف فانه بَحر ٌ يَغرق ٌ فِیهِ الهَلکَي { }8؛ از به تأ خیر انداختن کار بپرهیز ؛ زيرا
دريايي است که هالک شدگان  ،درآن غرق مي شوند» .
گروه دوم  :فرصت سازها
کساني که از موقعیت های زندگي به بهترين شکل برای رشد و پرورش خودشان استفاده مي کنند  ،حتي تهديدهای زندگي را به
فرصت مناسب تبديل مي کنند و بیشترين بهره را مي برند.
حضرت آيت اهلل سبحاني کتاب ارزشمندی به نام « رمز پیروزی مردان بزرگ» تألیف نموده اند .اين کتاب خصوص ًا ! برای جوان ها
بسیار مناسب است .در اين کتاب يکي از مهم ترين عوامل موفقیت واقعي آدم های بزرگ « استفاده درست و بهینه از وقت» معرفي
شده است .در کتاب آمده  :دکتر « بورني » زبان فرانسوی و ايتالیايي را در طي رفتن به اداره و بازگشت از آن ياد گرفت؛ فقید علم و
ادب مرحوم « مدرس خیاباني» يکي از اثار گران بهای خود را که در باره مترادفات زبان فارسي مي باشد ،هنگام صرف صبحانه
ال مناسب نیست  .زيرا بدن نیاز به استراحت و تفريح دارد؛ اما نبايد همیشه مشغول تفريح و
نوشته است ؛ البته افراط و تفريط اص ً
سر گرمي شد.
فرصت های ماه مبارک رمضان
در ماه رمضان فرصت ها استثنايي وجود دارد که از آن ها به عنوان فرصت های طاليي مي توان ياد کرد .کسي در اين ماه مبارک به
موفقیت مي رسد که اين فرصت ها را بشناسد و بهتر از وقتش استفاده کند  .برخي از آن فرصت ها عبارتند از:
– 1فرصت آشتي با خدا
رمضان؛ ماه آشتي با خداوند است .البته همیشه درهای رحمت الهي و توبه او همواره به روی انسان باز است « :قُل يا عبادی الذين أ
سرفوا علي أ نفُسِهِم ال تقطنَطو ا مِن رحمَه اهلل إنَّ اهلل يَغفیر الذنوب جمیعاً إ ن ُه هُوَ الغفور الرحیم و أنیبوا إلي ربََّکُم و أسلِموا لَهُ مِن
قَبل ِ أن يَاتِیَکُم العذاب ثم ال تنصرون { }9؛ ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ايد ! از رحمت خداوند نومید نشويد که

خدا همه گناهان را مي امرزد و به درگاه پروردگار تان باز گرديد  ،و در برابر او تسلیم شويد ،پیش از آنکه عذاب به سراغ شما آيد ،
سپس از سوی هیچ کس ياری نشويد»
فرصت استثنايي ماه رمضان اين است که هر کسي قهر بوده  ،زمینه و سراشیبي آشتي با خدا در سر او قرار داده مي شود و خوشا
به حال کساني که در اين فرصت با خدا اشتي مي کنند.
پیامبر اکرم (ص) در خطبه شعبانیه مي فرمايند  « :أيُهَا النَّاس إن أ بواب الجنان في هَذا الشهری مُفتَحَۀ ٌ فَاسألُوا رَبَکُم أن ال يُغلَّقَهَا
علیکم َو ابواب التیرانِ مغَ َلقَۀٌ فَاسلُوا رَبَکم أن ال يُفتََّحَهَا عَلیکم وَ شیاطین مغلولۀٌ فَاسالُوا رَبَّکم أن ال ُيسَلََّطَهَا عَلَیکُم { }10؛ ای مردم !
در اين ماه درهای بهشت به روی شما باز است.؛ از خدا بخواهید که آن ها را به رويتان نبندد و درهای جهنم بسته شده  ،از پروردگار
طلب کنید تا آن ها را به رويتان باز نکند و شیاطین در زنجیرن؛ از خدايتان بخواهید تا آن ها را دوباره بر شما تسلط نیابند».
همچنین ايشان مي فرمايند  « :أيُهَا النَاسُ ان أنفُسَکُم مَرهُو َنۀٌبِأعمَالِکُم فَکُفُّوها بِاستغفارکم و ظهورکم ثقیلۀٌمن اوزارکم فخففوا
عنها بطول سجودکم { }11؛ ای مردم ! نفس شما در گرو کردار شما ست .آن را به استغفار رها کنید  ،دوش شما از گناهان شما بار
سنگیني دارد ،به طول سجود،آن سبک کنید».
ممکن است در اين ماه غفران الهي شامل همه افراد بشود ؛ اما بعضي فرصت سوز هستند  .حضرت رسول خدا (ص) در مورد اين
افراد مي فرمايند  «:فان الشقي مَن حرم غفران اهلل في هذا الشهر العظیم  }12{ ،شقي کسي است که در اين ماه بزرگ از مغفرت
خداوندی محروم بماند» .
آری ماه رمضان  ،ماه آشتي با خدا است و اگر کسي به هردلیلي  ،ارتباطش با خدا کمرنگ شده  ،در ماه مبارک رمضان اين فرصت
طاليي را از دست ندهد.
خدا مي داند که چه تعداد از انسان ها در اين ماه با خدا آشتي کرده و آمرزيده شده اند
– 2فرصت تقويت اراده و تصمیم گیری
يکي از مشکالتي که در جامعه امروز وجود دارد ؛« ضعف اراده و تصمیم گیری» است ؛گاهي برخي افراد مي گويند  « :من مي دانم
بد اخالق هستم ؛ اما نمي توانم بر بد خُلقي ام غلبه کنم  ،من نبايد اعتیاد داشته باشم  ،نبايد ناسزا بگويم  ،نمي توانم و نمي شود» .
گاهي افراد برای گرفتاری های مختلف اظهار ضعف ارداه مي کنند.
ماه رمضان  ،ماه تقويت اراده است؛يکي از نیازهای کامالً طبعي و اولیه انسان يعني غذا و آب هست .ما به اين ها بسیار نیازمنديم؛ اما
در اين ماه  ،تمرين نخوردن و نیاشامیدن مي کنیم ؛ حتي يک نوجوان يا بچه های کم سن و سال خصوصاً در اين هوای گرم نزديک
به  14يا  15ساعت تحمَّل مي کنند  .کسي که سیگار را با سیگار روشن مي کرده  ،اکنون  14تا  15ساعت خودش را کنترل مي کند،
اين تقويت اراده است و اين فرصت طاليي است که در اختیار انسان ها است.
امام صادق (ع) در تفسیر آيه شريفه َ « :و اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْ ِر وَالصَّالَةِ »  ،فرمودند صبر همان روزه است}.»{13
آن حضرت در روايت ديگری فرمودند  « :الصوم جُنه مِن آفات الدُنیا و حِجابٌ مِن عذاب آالخره { }14؛ روزه سپری است از آفت های
دنیا و پرده ای است از عذاب آخرت».
روزی پیامبر اسالم (ص) به همراه اصحابش از بیاباني عبور مي کردند ،آن حضرت به اصحاب فرمودند« :توقَّف کنید»توقَّف کردند .
سپس ايشان فرمودند « :االن يک کسي به ما مي رسد  ،از کنار ما عبور مي کند ،که سه روز است شیطان بر او نفوذ نکرده و بر او راه
نیافته است » .تمام چشم ها به بیابان دوخته شد .يک وقت ديدند ،يک عرب الغر اندام  ،چشم ها به گودی افتاده  ،دارد با يک شتر
نحیفي مي آيد  ،هنگامي که نزديک اصحاب رسید  ،پرسید :پیغمبر کیست ؟ گفتند  :ايشان  .و حضرت را به او معرفي کردند .عرض

کرد  :يا رسول اهلل ! سه روز است تصمیم گرفته ام بیايم مسلمان شوم  ،سه روز است تصمیم گرفته ام  ،شرک و بت پرستي را کنار
بگذارم ،لذا در به در دنبال شما مي گردم تا بیايم مدينه ،حاال شما را توی اين بیابان ها يافتم  .شهادتین گفت و عرض کرد :آقاجان !
چه کنم ؟ فرمود :نمازت را بخوان  ،ماه رمضان روزه بگیر حج بیت اهلل را يک بار در عمرت اگر مستطیع شدی به جای آور،زکات
اموالت را بده  ،مالت را پاک نگهدار  .اين ها وظايفي است که به گردن تواست»
عرض کرد  :يا رسول اهلل (ص) همین ها من را بس است  .سپس خدا حافظي کرد و رفت  .حضرت هم به راهشان ادامه دادند .بعد از
مدتي که راه رفتند  ،پیامبر ايستادند و فرمودند « :بر گرديد ،اين شخص از دنیا رفت » اصحاب علَّت آن را پرسیدند ،حضرت فرمود: :
شترش توی يک چاله و گودالي گیر کرد و او از روی شتر سقوط کرده  ،به سنگ بزرگي برخورد کرد و در دم جان داد.نبي مکرم
اصحاب را آوردند ،کنار بدن اين شخص خیمه زدند و فرمودند « :کسي وارد نشود  ».بدن را داخل خیمه بردند ،غسل دادند و کفن
کردند .يکي از ياران مي گويد :وقتي پیامبر آمد بیرون  ،ديديم از تمام پیشاني اش عرق مي ريزد .سوال کرديم يا رسول اهلل (ص) چه
شده است ؟ فرمود  « :آنقدر فرشته آمده بود تا با او سالم و درود بدهد و با يک دنیا سالم و تحیت وارد بهشت شد}.» {15
اين تصمیم و اراده واقعي است که در اين ماه رمضان تقويت مي شود.
– 3فرصت برنامه ريزی و ايجاد نظم
يکي ديگر از مشکالتي که در زندگي همه ی ما وجود دارد« ،عدم برنامه ريزی و نظم » است ؛ ماه رمضان  ،دو ورود و خروج منظم
دارد که همه  ،آن را رعايت مي کنند  .ورود به ماه و خروج از ماه

در اين ايام سحرهای اين ماه ،مشغول خوردن غذا مي شوی  ،يک دفعه کنار مي گذاری  ،مي گويي اذان شد ،و يا ازتشنگي به خودت
مي پیچي ؛ اما آب نمي خوری و مي گويي بايد افطار شود.

بیايیم توی اين ماه برنامه ويژه داشته باشیم  ،حضرت امام (ره) توجه ويژه ای نسبت به ماه رمضان داشته وبدين جهت ،مالقات
هايشان را در ماه رمضان تعطیل مي کردند و به دعا و تالوت قرآن و  ...مي پرداختند}.» {16

از جمله برنامه های ويژه حضرت امام (ره)  ،در ماه مبارک رمضان  ،عبادت و تهجد بود  .يکي از محافظان بیت مي گويد در يکي از
شب های ماه مبارک رمضان  ،نیمه شب  ،برای انجام کاری مجبور شدم از جلوی اتاق امام گذر کنم  .حین عبور  ،متوجه شدم که
امام  ،زار زار گريه مي کردند! هق هق گريه امام که در فضا پیچیده بود ،واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد که چگونه امام ،در آن موقع  .از
شب  ،با خدا خويش راز و نیاز مي کند}{17

در اين وادی ار رفته باشي دمي

بداني که منظور و مقصود چیست

وز اين باده گر خورده باشي کمي

عبادت چه و قرب معبود چیست

به گفته ساکنان بیت حضرت امام (ره)  ،آخرين ماه مبارک رمضان دوران زندگي امام  ،از ماه مبارک رمضان های ديگر متفاوت بود!
به اين صورت امام  ،همیشه  ،برای خشک کردن اشک چشم شان دستمالي را همراه داشتند ،ولي در ماه مبارک رمضان  ،حوله ای را
نیز همراه بر مي داشتند  ،تا به هنگام نماز های نیمه شب شان ،از آن استفاده کنند}{18

امام خمیني (ره) توجه خاصي به قرآن داشتند ،به طوری که روزی  ،هفت بار قرآن مي خواندند؛ و در ماه رمضان يکي از همراهان
امام در نجف  ،اظهار مي کرد که امام خمیني  ،در ماه مبارک رمضان  ،هر روز ده جزء قرآن مي خواندند؛ يعني ،در هر سه روز  ،يک
بار قرآن را ختم مي کرد}{19

چه خوب است که زندگي ما نیز همین گونه باشد؛ سحر خیزی ما سر وقت انجام شود؛نماز اول وقتمان روی نظم باشد .برنامه
خانوادگي ما هم روی نظم باشد .در رمضان با اين فرصت طاليي مي توان برنامه ريزی و نظم را در زندگي گسترش داد.

– 4فرصت پیوند با واليت

ماه مبارک رمضان فرصت های مناسبي برای پیوند و تقويت ارتباط با اهل بیت (ع) وجود دارد ؛ چرا که تمام اعمال ما در گرو محبت
و ارتباط با آن بزرگواران است .زراره از امام باقر (ع)نقل کرده که آن حضرت فرمودند « :بُنِي االسالم عَلي خَمسه أشیاةعلي الصالة وَ
الزکاة و الحج و الصَّوم و الواليَۀ ؛ اسالم بر پنج چیز بنا شده است  :نماز  ،زکات ،حج ،روزه و واليت»

زراره پرسید :کدام يک از اين پنج پايه برتر است؟ فرمودند « :الواليه أفضَل لِانها مِفتاحُهُنَّ وَ الوالي هُوَ الدَّلیلُ عَلَیهِنَّ}{ 20

؛ واليت اهل بیت (ع) افضل است؛ زيرا واليت کلید بقیه اعمال و برنامه های اسالم است و با راهنمايي ولَّي ]راستین[بقیه موارد به
جای آورده مي شود» .

در دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان برای تکمیل عبادات خود از درگاه ربوبي خواستار تقويت محبت اهل بیت (ع) بوده ،
آروز مي کنیم که از دوستداران آن اولیاء الهي باشیم  « :اللهمَّ اجْعَلْني فیهِ محبَّ ًا ألوْلیائِکَ ومُعادي ًا ألعْدائِکَ مُسْتَنَّاً بِسُنَّۀِ خاتَمِ
انْبیائِکَ

» ؛ خداوندا ! مرا از دوستان اولیاء خودت و از مخالفین دشمنانت و از رهروان راه و روش خاتم

پیامبرانت (ص) قرار بده»!

مؤمنان در شب های احیای ماه رمضان  ،اسامي ائمه (ع) را بر زبان جاری مي کنند ،در مجالس مي نشینند  ،روضه مي شنوند و اشک
مي ريزند؛ اين بهترين فرصتي است که مي توان خود را به اهل بیت (ع) نزديک کرد  .ماه رمضان ماه امام زمان (عج) است.

اينکه در شب اول ماه رمضان  ،نیمه ماه رمضان  ،آخر ماه رمضان و در شب های قدر  ،زيارت امام حسین (ع) مستحب است و در
روايات آمده که هرکس در ماه رمضان به زيارت امام حسین (ع) برود ،گويا با همه ی انبیا مصافحه کرده است  ،اين همان پیوند با
واليت است.

شهید مطهری (ره) ارادت ويژه ای به مرحوم عالمه طباطبايي (ره) داشت  :وقتي علَّت را از او پرسیدند در جواب گفت  :عالمه
طباطبايي (ره) صفات برجسته ای دارد ،يکي از آن ها اين است که ايشان هر افطار مي آمد  ،اول ضريح حضرت معصومه (س) را مي
بوسید  ،بعد مي رفت منزل و افطار مي کرد ،در تمام روزهای ماه رمضان ديدم ،عالمه افطارش را با بوسه به ضريح حضرت معصومه
(س) قرار مي داد[21 ] .

پي نوشت

--------------------------------------
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ن الرَحیمِ»
»بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم «
إِنَّآأَعطَینَاکَ الکَوثَرَ ( )1فَصَلِ لِرَ ِبکَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَکَ هُوَا َ
خطبه دوم:
م الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین وَالصَّالةُ وَالسَالم علي رَسُولِ اهلل وعَلي فاطِمَۀَالزَهرا سَیِدَةِ نِساءالعَالَمِین َوعَلي عَليِ
ن الرَحی ِ
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
ن الحُسَینِ وَمُحمَّد بنِ عَلي وَجَعفَرِبنِ مُحمَّد وَمُوسَي بنِ
ن وَالحُسَینِ سَیِدَی شَبَابِ أَهلِ الجَنَه وَعَلي عَلي ب َ
أَمِیرِالمُومِنِین وَعَلي الحَسَ ِ
ف الحُجَۀ أيُهَا القَائِمُ المُنتَظِرَ المَهدی صَلَّواتُ اهلل عَلَیهِم
ن عَلي وَالخَلَّ َ
سنِ ب ِ
جَعفَر َوعَلي بنِ مُوسَي وَمُ حمَّدبنِ عَلي وَعَلي بنِ مُحمَّد وَ الحَ َ
أجمَعیِن.
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.
ملت بزرگ ايران در آستانه بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتى امام راحل ،خمینى بتشکن(ره) و بیست و هشتمین سالگرد
واليت و رهبرى خلف صالح وى امام خامنهاى(مدظلهالعالى) در حالى ياد و خاطره امام عظیمالشأن و بنیانگذار جمهورى اسالمى را
پرشورتر از گذشته گرامي مىدارد و در حالى با پشتوانه انتخاباتى عظیم و حضورى خیرهکننده به استقبال شکلگیرى دولت
دوازدهم مىرود که انقالبى تر از هر زمان ،پاى آرمانها و ارزشهاى انقالب اسالمى و انديشه سیاسى امام خمینى(ره) و مؤلفههاى
بنیادين گفتمان انقالب اسالمى ،راستقامت و استوار ايستاده است.
ملت شريف و متدين و انقالبى ايران در اواخر دهه چهارم انقالب ،بهحدى از بلوغ و رشد خود رسیده است که بیش از هر زمان ،ثمره
و محصول ايمان ،اتحاد و بصیرت خود را عليرغم همه دشمنىها ،تهديدات ،تحريمها ،فشارها و فتنههاى دشمنان و بدخواهان
داخلى و خارجى ،با نهايت افتخار و غرور ملى و به کورى چشم دشمنانش به نظاره نشسته است و اکنون طبق اعتراف و اذعان
دوست و دشمن ،تداوم عزت و اقتدار کشور و جامعه انقالبى را در گرو پافشارى بر همان سه اصل ايمان و اتحاد و بصیرت باور دارد

که البته با اصرار بر اصول مکتب امام راحل و مؤلفههای بنیادين گفتمان انقالب اسالمى که متجلى در سیره و روش و منش امام
خامنهاى(مدظله) مىباشد ،دنبال مينمايد.
اما چند نکتهاى در باب انتخابات  29ارديبهشتماه
الف) پرونده انتخابات رياست جمهورى باالخره با همه اما و اگرها و گزارشات حاکى از تخلفاتى که بعضاً منجر به تشکیل پرونده
قضايى گرديد و در جريان بررسى و احیاناً برخوردهاى قاطع حقوقى و قضايى قرار خواهد گرفت ،ظاهر ًا بسته شد و قطعاً با اعالن نظر
شوراى محترم نگهبان و سپس تنفیذ حکم رياست جمهورى توسط امام خامنهاى عزيز(مدظلهالعالى) که بهطور طبیعى با تذکرات و
نصايح و ارشادات و هشدارهاى راهبردى و حکیمانه معظمله نیز همراه خواهد بود ،جناب آقاى حسن روحانى بهعنوان رئیس جمهور
دوازدهم براى همه مردم ايران ،محترم و بهعنوان سکاندار قوه مجريه کشورمان ،از حمايت همگان برخوردار خواهد شد.

ب) ط بق صريح قانون اساسى در نظام واليى و اسالمى ايران ،تنفیذ حکم رياست جمهورى توسط رهبرى معظم انقالب بهواقع در
حکم مشروعیت يافتن اين جايگاه هست و اين بدينمعناست که مقام اجرايى کشور بهمنزله دومین مقام حاکمیت تا زمانى که در
چارچوب قانون و آرمانهاى نظام و بهويژه منويات و هدايتهاى ولى امر و رهبرى انقالب قرار داشته باشد ،از مشروعیت برخوردار
است واال اگر به هر دلیل فراتر از شأن اجرا در جهت زاويه گرفتن با ارکان و آرمانهاى نظام و رهنمودها و هدايتهاى راهبردى رهبرى
خداى ناخواسته قرار بگیرد ،قطعاً به همان میزان از مشروعیتش کاسته خواهد شد و لذا اصلىترين انتظارى که از رياست جمهورى
محترم مىرود ،تنظیم مواضع و رويکردهاى برنامه اى و اجرايى دولت دوازدهم با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى است که ترجمان
سیره و منش امام راحل و اساس و محور اصلى انسجام و وحدت ملى مىباشد و لذا اين مختصر را نیز از باب «النصیحۀ الئمه
المسلمین» و اينکه «الناس على دين ملوکهم» ،مشفقانه و صادقانه به محضرشان يادآور مىشويم و البته رمز موفقیت ايشان را نیز
در اين دوره  4ساله ،در گرو سعه صدر و باالبردن آستانه تحمل و توجه به نقدهاى منصفانه و ناصحانه و خالصانه مىدانیم.

ج ) ازجمله هشدارهاى جدى و مؤکد امام خمینى(ره) همواره حفظ نظام اسالمى بود که از منظر وى اوجب واجبات بهشمار مىرود و
لذا بر همه آحاد ملت به ويژه مديران و مسؤوالن امر است که با هر سلیقه و مواضع سیاسى که هستند ،خود را پاسدار و محافظ
آرمانها و ارکان نظام اسالمى بدانند و تحت هیچ شرايطى مصالح ملى و ارزشهاى جامعه را به ثمن بخس به بیگانگان نفروشند و بیش
از پیش مراقب توطئهها و حیلههاى دشمنان قسمخورده ملت ايران و مجارى نفوذ به گلوگاههاى تصمیمسازى و تصمیمگیرى در
کشور باشند.

د) حضور حماسى مردم در انتخابات ،پشتوانه مردمى براى نظام و دولتمردان محسوب مىگردد و لذا انتظار مىرود جهتگیريها و
سیاستگذارىهاى برنامهاى و اجرايى دولتمردان دولت دوازدهم بهگونهاى جريان يابد که ضمن جذب همکارى و حمايت همه اقشار
و طیفهاى جامعه ،پس از يک دوره  4ساله ،بتوان به صورتى شفاف و روشن در جهت اقناع و پاسخگويى به توقعات و انتظارات
منطقي و به جاى مردم ،حرفى براى گفتن داشت و از اين رهگذر افتخار ديگرى در جهت تداوم حرکت رو به جلوى کشور و ملت
شريف ايران ثبت نمود

و البته يکى از مهمترين مولفههاى رضايتمندى مردم و موفقیت دولتمردان در پايان دوره چهارساله عمر دولت ،تشخیص و تأمین
نیازهاى ضرورى مردم بهويژه در حوزههاى اقتصادى ،معیشتى ،فرهنگى و کاستن از آسیبهاى اجتماعى و نیز تحقق وعدههاى

دادهشده در اين راستاست که در صورت فرجام شايسته و مطلوب ،ضريب امیدوارى و عالقمندى توده مردم نیز به نظام و دولتمردان
و خدمتگزاران جامعه هرچه باال و باالتر خواهد رفت ،انشاءاهلل.

ه ) اکنون که شوراى محترم نگهبان ضمن تأيید کلیت انتخابات رياست جمهورى بر وجود گزارشات عديدهاى که حاکى از تخلفات
فراوان در سطوح مختلف بود نیز صحه گذاردهاند ،شايسته است:

اوالً :دولتمردان و نیز رسانههاى وابسته و بهويژه دستاندرکاران اجرايى انتخابات بهجاى فرافکنى و حاشا نمودن و پاک کردن
صورت مسأله ،ضمن عذرخواهى از مردم بهخاطر خدشهاى که بر چهره پاک انتخابات وارد گرديد و باعث جريحهدار شدن خاطرهى
توده مردم انقالبي و پايبند به نظام شد ،بیش از ديگران بر پیگیرى پروندهها و تسريع در مجازات متخلفین در هر جايگاه و سطحى
که باشند ،تأکید و تصريح داشته باشند که البته صداقت و دلسوزى و قانونمدارى مدعیان خدمت خالصانه به مردم نیز چنین
اقتضايى را دارد.

ثانیاً :بر همه رقباى رئیس جمهور منتخب است که ضمن استقبال از اعالن نظر شوراى نگهبان و فصلالخطاب دانستن نظر اين نهاد
قانونى که از نهادهاى ارزشمند و ارکان نظام بهشمار مىآيد ،براى توفیقات بیشتر دولت اسالمى در طول دوره  4ساله از هرگونه
حمايت و يارى و مساعدتى دريغ ننمايند ،هرچند اعالن موضع حضرات و شواهد امر نیز گواه اين معناست.

ثالثاً :حال که پس از بررسى هاى کارشناسى در شوراى محترم نگهبان ،پرونده گزارشات و تخلفات انتخاباتى به مجارى قضايى ارجاع
شده است ،کمترين انتظار مردم رسیدگى و برخورد قاطع ،دقیق ،سريع و عادالنه با تخلفات انتخاباتى است ،تا از اين رهگذر ضمن
پاسداشت از حقالناس بودن رأى مردم ،بر اعتماد عمومى افزوده تا به فضل الهي در آينده نیز شاهد چنین رفتارهاى ناشايستى که
خدشه و صدمه به نمايش اقتدار مردم عزيز و شريف ايران اسالمى مىزند ،نباشیم.

چه آنکه صیانت از آبروى نظام و حیثیت جامعه و نیز پاکى مردمساالرى دينى و شرافت ملت ايران بر هر مصلحت و يا مالحظه
ديگرى ترجیح دارد.

به امید اينکه فرصتهاى خدمت به جامعه و مردم ،عرصههاى عبادت و بندگى خالصانه خداى متعال تلقى گرديده و بدينسان
خادمان ملت در اين چهارسالههاى زودگذر خود را وقف خدمت بىمنت به مردم و نظام و انقالب نمايند تا دين خويش را به امام و
شهداى عاليمقدارمان بهتر و بیشتر ادا کرده باشند ،انشاءاهلل.

مطلب دوم :هیچ ترديدى نیست بر اساس قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران ،تدوين و ابالغ سیاستهاى نظام بر عهده رهبر
معظم انقالب است و شوراى عالى انقالب فرهنگى بايد در جريان پذيرش سند  2030قرار مىگرفت؛ اما متأسفانه دولت بدون اعالم به
اين شورا و دريافت نظرات از اعضاى آن ،اين سند را پذيرفته و در جهت اجرايى ساختن آن حرکت کردهاند که عملى غیرقانونى

است .در بخش هايى از دولت بدون دريافت نظر از شوراى عالى انقالب فرهنگى ،جلساتى براى اجرايى ساختن اين سند برگزار شده
و اين شورا نیز پس از پذيرفتن اين سند ،متوجه آن شده است .دولت مجرى سیاستها و قانون است و به تنهايى نمىتواند
سیاستها را از طرف خود وضع کرده و يا در سطح بینالمللى براى خود بهصورت مستقیم سیاستگذارى نمايد.

تبعات اجراى سند  2030چیست؟ با پذيرش سند ،ايران ملزم مىشود تا تغییرات مدنظر يونسکو را در نظام آموزشى و فرهنگى
کشور حتى در زمینه کنترل جمعیت و محیط زيست و . .اعمال کند و همین پايه تعارضات فرهنگى و هويتى در نسلهاى آينده
موجب مىشود تا آنها با هويت ملى و مذهبى خود بیگانه شوند .تغییر سبک زندگى ،تغییرات همهجانبه در تفکر عقیدتى ،سیاسى،
اخالقى و حتى قوانین مدنى ،تبعات ديگر اين دومینوى خطرناک است .سند  2030مدخل ورودى سازمانهاى اصطالح ًا بینالمللى
براى سلطه فرهنگى بر کشورهاست که با تغییر نظام آموزشى آنها صورت مىپذيرد .فراموش نکنیم که اغلب نهادها و سازمانهاى
بینالمللى بازوهاى اجرايى و اطالعاتى آمريکا و کشورهاى غربى هستند .ايران ملزم مىشود آمارها و اطالعات مربوط به کودکان،
نوجوانان و جوانان خود را بهصورت گزارشهاى مداوم به نهادهاى بیگانه اعالم کند.لذا الزم است نهادهای مسئول و ذی ربط ورود
پیدا کنند و اجازه چنین کاری که هم با دين ما هم با فرهنگ و عزت ما در تضاد است ندهند.

جمعه 12خرداد 7رمضان سالروز در گذشت آزاده سرافراز سید على اکبر ابوترابى ( 1379ه ش)

يکشنبه 14خرداد 9رمضان ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى(ره)  -انتخاب حضرت آيت@اهلل العظمى خامنه@اى به رهبرى نظام
جمهورى اسالمى ايران توسط مجلس خبرگان ( 1368ه.ش  29 -شوال  1409ه.ق)

دوشنبه 15خرداد 10رمضان وفات حضرت خديجه(س) (3سال قبل از هجرت)  -زندانى@شدن حضرت امام خمینى(ره) به دست
مأموران ستم@شاهى ( 1342ه.ش)  -قیام خونین  15خرداد ( 1342ه.ش 12 /محرم  1383ه.ق)  -روز جهانى محیط زيست -قیام
مردم گیالن به رهبری میرزا کوچک خان جنگلي ( 1299ه.ش)
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