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 الرَّحیمِبِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ 

 

لقاسم انا و نبینا حبیب اله العالمین ابی ة و السالم علی سیدین ثم الصالالحمدهلل رب العالم

المعصومین المکرمین سیّما بقیة اهلل فی األرضین  ی محمد و علی أهل بیته الطاهرینالمصطف

 روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

 اعَةٍس كُلِّ وَ فی السّاعَةِ هذِهِ فی آبائِهِ وَ عَلى عَلَیْهِ صَلَواتُكَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُجَّةِ لِوَلِیِّكَ كُنْ اللّهُمَّ

 یالً. اللَّهُمَّطَو فیها وَ تُمَتِّعَهُ طَوْعاًَ أَرْضَك تُسْکِنَهُ حَتّى وَ عَیْناً وَ دَلیالً وَ ناصِراً وَ قائِداً وَحافِظاً وَلِیّاً

 خیرِ شیعتهِ و أَنْصَارِهِ. مِنْ اجْعَلْنَا وَ مَخْرَجَهُ، سَهِّلْ وَ فَرَجَهُ، عَجِّلْ

 

 فاطمی سالصفای بهاری و 

كنم. خوشبختیم از زیارت مد و خیرمقدم عرض میآعزیزان، برادران و خواهران خوش یهمه به

شود طراوت و نشاط و زیبایی ای هستید كه در كنار شما و با شما میی شما كه مجموعههمه

های متنوع ما در اقصی نقاط كشور را مشاهده های اسالمی و اتحادیهو تعهد مجموعه انجمن

 كرد. 
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ها و دفتر مركزی، مزیّن و كادر محترم استان آموزان عزیزضمن اینکه جلسه ما عالوه بر دانش

به حضور جمعی از دوستان قدیمی تشکیالت هم است كه باعث خوشبختی مضاعف است و 

كنم كه این جلسه را با حضور خودشان زینت بخشیدند و از این عزیزان هم صمیمانه تشکر می

 های اتحادیه است.خط اتصال نسل یحضورشان باعث دلگرمی و نشانه

است و فضا، فضای بهاری است. این آب و هوایی كه  3131این جلسه اولین جلسه سال 

های خود این اردوگاه مساعد است و البته ویژگیكنید و فضایی كه در آن هستید میمشاهده 

هم در این زمینه مؤثر است. اردوگاه شهید باهنر )اعلی اهلل مقامه الشریف( مركز قرارهای 

های گذشته در این مجموعه و خاطرات بسیار شیرین و فراوانی طی سال تشکیالتی ما بوده

كه  دست هم داده؛ مخصوصاً حضور شما ی این عوامل دست بهبرای ما رقم خورده است. همه

شاءاهلل كه همیشه شاداب و بانشاط و خرّم باشد و مند هستید. انبحمداهلل از صفای بهاری بهره

، كامیاب و موفق های بزرگی كه بر عهده داریدرسالتها و ولیتدر میدان انجام وظایف و مسئ

 باشید. 

خدا را شاكریم كه امسال عِطر یاد و نام حضرت زهرا )صلوات اهلل و سالمه علیها( و نور توجه 

متفاوت كرده و نوروز فاطمی و توسل به این بانوی بزرگ نوروز ما را متفاوت كرده و نوروز ما 

 ها وگیرم و امیدوارم در پرتو این توسلاین تقارن را به فال نیك می و سال فاطمی داریم.

های آغازین روزهای سال جدید كه به مناسبت فاطمیه دوم بر پا شده بود، امسال عرض ادب
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ها و فتوحات باشد برای امت اسالمی، برای كشور عزیزمان، ها و موفقیتسالی پر از گشایش

ای دوستان حضرت در سراسر عالم سال خیر و بركت و عافیت مان، و بربرای اتحادیه مبارک

 شاءاهلل الرحمن. باشد؛ ان

در آینده نزدیك میالد باسعادت آن حضرت را داریم و پایان امسال هم كه باز ایام توجه به 

 شاءاهلل خدای متعال توفیق بدهد عمل و سیره زهرایی داشته باشیم،این بانوی بزرگ است. ان

فاطمی داشته باشیم. خدای متعال حشر ما را در دنیا و آخرت با حضرت زهرا  هایاندیشه

 شاءاهلل.)سالم اهلل علیها( قرار بدهد؛ ان

 

 دعوت خداوند به مشاهده بهار

های معنوی و عرفانی فراوانی است. قرآن كریم مؤمنین را فرصت بهار، فرصت برداشت

 ها فراهم كرده، استفادهدگار متعال برای انسانراهنمایی كرده كه از این امکان بزرگی كه پرور

كنند و به آسانی و بدون توجه از كنار این اتفاق بزرگ و تحول عظیم رد نشوند. این توقع 

خدای متعال و تصریح قرآن كریم است. از این فرصت باید استفاده كرد؛ چراكه خیلی زود 

همین روزهایی است كه در آن  ین وهای بدیع و زیبا، پایان فروردگذرد. اوج این جلوهمی
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 3اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهیجٍ؛» ه خیلی عجیب است، این تحوالتهستیم. این ده

ده فرستیم[ به جنبش درآمبینى پس آنگاه كه ما باران بر آن مىگیاه را مى]زمین خشك و بى

چه خبر است؟ چه جنبشی، چه رویشی، چه « افزایش یابد و از هر صنف، گیاه زیبا برویاند

ها از لطف ها و زیبایی؟! چه جلوه«بدیع السموات و االرض»های بدیع از حضرت جلوه

ارد: ی حیات تأكید دک و تعالی در قرآن كریم بر مسئلهجمیل! خداوند تبار پروردگار لطیف و

پس به آثار رحمت خدا بنگر كه  2آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَیْفَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها؛فَانْظُرْ إِلى»

دهد كند و فراخوان میخدای متعال دعوت می«. گرداندچگونه زمین را پس از مرگش زنده مى

كیفیتش  اشهای رحمت الهی را در این چرخه حیات ببینید و دربارهكه بیایید تماشا كنید. نشانه

چطور این طبیعت مرده جلوی چشم شما و جلوی « كَیْفَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»تفکر كنید كه: 

د و كنگری میوهجل« المحیی»شود؟ زنده شدن را ببینید! نام مقدس های شما زنده میاندیشه

های ما است. این یك طرف انگیزی خودش پیش چشمپدیده حیات با همه پیچیدگی و اعجاب

«. اأنظرو»مسئله است. تأكید قرآن كریم و دعوت خدای متعال به تماشا است. فرموده است: 

أمل و كند. نظر یعنی نگاه همراه با تفرق می «رؤیت»با  «نظر»بیایید تماشا كنید، تفکر كنید، 
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تفکر و درنگ. این چیزی است كه ما برای آن فراخوان شدیم. همه عزیزان این فرصت را قدر 

 بدانند. 

 خوش بُود دامن صحرا و تماشای بهاركه تفاوت نکند لیل و نهار   صبحگاهان

ندگی هایی زبهار حقیقتاً تماشا دارد و باید برای دیدن آن وقت گذاشت. بیشتر شما در محیط

كنند، ی میشهرها زندگ هایش در دسترس است. كسانی كه در كالنكه بهار جلوهكنید می

ر توانند ببینند. باید انسان راه بیفتد، سفاش را میهاییبینند؛ فقط گوشههای بهار را نمیجلوه

كند، كوه برود، صحرا برود، وقت بگذارد. وقت بهار هم كم است. به اندازه عمر گل است؛ لذا 

ها کوفهها را ببیند و شد آن را غنیمت بشمارد و به صحرا برود و بهار را تماشا كند. گلانسان بای

توانند ادعا كنند كه برای بینیم. چند نفر از شما می. ما بهار و جلوه های آن را نمیرا باید دید

 نمنزلشا یم را رحمت كند. یك روز در حیاطاند؟ خدا امام راحل حکتماشای بهار وقت گذاشته

ا مسیر ت وضیح داده بودند. از روزهای تولد این گلگلی كه در باغچه روییده بود، ت عمر بهراجع

 م هر روز تماشا داشتند. اش را امام شمرده بود. اماگریجلوه

است كه صاحب فکر هستید.  است. برای شما« أولی االلباب»ی ها و تماشاها برااین توجه

وقت بگذارید و به این فرمان الهی كه فرمود: أنظروا، عمل كنید. به دامان طبیعت بروید، ببینید، 

در  یكند و احساس هنرتان گل شود، ذوق شعریكند، تلطیف فکر كنید تا روحتان صفا پیدا 

شود. ت با بهار ترمیم میهایی زندگی طبیعی، در مالقاشود. بسیاری از درشتیشما شکوفا 

شود با كند، میدار میهایی را كه به آن مبتال هستیم و طبع لطیف ما را جریحهخیلی از آسیب



 

 
8 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

ذكر  «أنظروا إلی آثار رحمة اهلل»مرهم بهار شفا داد. بهار با آن نگاه توحیدی و از این منظر كه 

فطرت و روح انسان معجزه است. چنانچه تفکر و ذكر دست به دست هم بدهند برای شکفتن 

 كنند. همه عزیزان باید كمال استفاده را از این فرصت ببرند. می

ما به قیامت معطوف  مطلب دوم این است كه خدای متعال تأكید دارد كه با دیدن بهار، توجه

بیان شده است. « كذلك الخروج»و « كذلك النشور»شود. جالب است در ضمن آیات بهار 

 نی دارد بر آن چه كه در سرای دیگر و آخرتالن پیش ما هست، داللت روشهمین چیزی كه ا

توان آخرت را تماشا كرد. وجود دارد. از همین جا با لطف و هدایت الهی و با ذكر و فکر می

است.  حاال« تبلی السرائر»قیامت را خدای متعال در همین دنیا جلوی چشم شما گذاشته است. 

 هایدرخت و ارال نزار خهای پرگل و پرثمر و روی سیاه و حی درختهای باالرفتهدست

. تا چند روز اینها با هم دیگر هیچ فرقی نداشتند؛ حاال است برگ و بار و خشکیدهثمر و بیبی

ه چه شود كها آشکار شد. در قیامت هم مثل بهار معلوم میشد، داشته« تبلی السرائر»امّا وقتی 

ای دارند، منتظر بهار هستند؛ چون اگر ه آنهایی كه حظ و بهرهكسی چه چیزی آورده است. البت

ولُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتابَهُ بِیَمینِهِ فَیَقُ»شود. شوند و سرشان بلند میبهار بیاید، اینها آبرومند می

بم را كتااش به دست راستش داده شود، گوید: بیایید و امّا كسى كه كارنامه 1هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِیَهْ؛

ی عالم را خبر زنند، همهگیرند، فریاد میاین افراد نامه عملشان را سردست می«. بخوانید

                                                        

 .33حاقه:  .1
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گویند: بیایید ببینید من چه كردم. امّا وای بر كسی كه نامه عملش به دست چپش كنند و میمی

 داده شود. 

[، و زمین پاک ]و آماده 4خَبُثَ الیَخْرُجُ إاِلَّ نَکِداً؛الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذی »

جز  [[ است ]گیاهش[ كه ناپاک ]و نامناسبآید و آن ]زمینىگیاهش به اذن پروردگارش برمى

ها و خاک هم همین طورند. یك جا است كه باران بهار سرزمین«. آیدفایده برنمىاندک و بى

ها و گیاهان و نبات را شود و انواع و اقسام گلباعث رونق، شکوفایی، طراوت، خرّمی می

زمین شوره سنبل برنیارد. اینجا است كه انسان « وَالَّذی خَبُثَ...»رویاند. یك جایی هم نه؛ می

كند و آن ریم روشن است، از بهار دنیا به قیامت و آخرت سفر میك متفکر كه دلش به نور قرآن

 آید. اینها را خدای متعال از ما توقع دارد. صحنه جلوی چشمش می

های زیبای الهام ،شاءاهلل از بهار استفاده كنیم. البته دیدن بهار برای اهل والیتلذا قدر بدانیم و ان

گل رویت بهار نیست. در بهار لحظات هار و بیدیگری هم دارد. از یك جهت كه گفت: آمد ب

گذارد به او خوش بگذرد. این احساس آید؛ امّا یاد موالی غایب نمیخوش برای انسان پیش می

های بینند، جلوهرا از طرفی دارد. از طرف دیگر هم برای آنهایی كه كمی جلوترند، هر چه كه می

داری حضرت بقیت اهلل اعظم )عجل اهلل . سفره«بیده و بیمنه رزق الوری»ولیّ كامل است كه: 

كنند كه اینها همه از بركت وجود او است. به گل روی تعالی فرجه الشریف( را مشاهده می

                                                        

 .55اعراف:  . 4
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ها حضرت مهدی )علیه الصلوة و السالم و عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است كه این گل

 «اختالف اللیل و النهار»و این  چرخدرویند و به بركت وجود نازنینش است كه این چرخ میمی

 ی هستی، به بركت وجود او پا بر جا است. و همه

 

 گیری از بهار عمر بهره

ش بهترین بخاز این فرصت استفاده كنید. بیشتر شما در بهار عمر هستید و بهار برای شما الهام

هستیم، مایه حسرت سالی تان است؛ اما برای من و امثال بنده كه در دوران میانروزهای زندگی

آموزهای است. بحمداهلل و به فضل الهی اكثر این جمع یا در اوان جوانی هستند، مثل دانش

اند، مثل خیلی از مسئوالن های عزیزمان، یا در اوج جوانیعزیز، آقا پسرها و دختر خانم

قدر بهار را ها هم در انتهای جوانی هستند. ها و معاونان از برادرها و خواهرها. بعضیاستان

. شود، یك مقدار حسرت استبدانید؛ به سن ما كه برسید، چیزی كه در این ایام نصیبتان می

بهار عمر، برای فکر و ذكر و گرفتن معارف الهی و انس با خدای متعال قیمتی است.  لحظهلحظه

قتی رد. وخوخواند، بیشتر افسوس این دوران را میوقتی انسان روایات مربوط به جوانی را می

كند گذراند، خدای متعال به او مباهات میاش را در راه طاعت الهی مییك جوان دوران جوانی

 بخش است! ها لذتروایات چقدر برای خود جوان كنند. اینها از او استقبال میو فرشته

یمان، سار عنایات و الطاف موالهای عزیزمان را در سایهی جواناهلل خدای متعال همهشاءان

حضرت حجت ابن الحسن المهدی )علیه الصلوة و السالم و عجل اهلل فرجه الشریف( حفظ كند 
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شاءاهلل مند باشید. اگر شما االن از عمرتان خوب استفاده كنید، انشاءاهلل از جوانی خوبی بهرهو ان

 مند خواهید بود.ی عمر بهرههمه

 

 ی سالدلیل تکرار آیه

 كنیم كه به تعبیرای از قرآن كریم را تالوت میجلسه اول سال آیه مرسوم ما این است كه در

شود. بحمداهلل چند سال اخیر رسم شده كه این آیه مورد تالوت و شما آیه سال اتحادیه می

تدبر و تأمل جمعی قرار گیرد. یك كار جمعی از این جهت انجام گیرد و از رهگذر آن آیه 

م. سال قرآن كری و متحد شویم به این آیه و دیگر آیاتریمه، متصل بشویم به صورت جمعی ك

گذشته عزیزان خاطرشان است كه آخرین آیه سوره مباركه آل عمران به عنوان آیه سال انتخاب 

ى كه اى كسان 5یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛»شده بود. 

اید، صبر كنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى كنید و از خدا پروا نمایید، ایمان آورده

ی این آیه نورانی هایی را در جلسه سال گذشته دربارهنکته«. امید است كه رستگار شوید

است و ما طبق قاعده باید در این جلسه آیه جدیدی را  3131سال  كه عرض كردیم. امسال

 كنیم.ای را امسال معرفی نمیفی كنیم. اما به دو دلیل آیه تازهمعر

                                                        

 .255آل عمران:  .5
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ارد؛ ای با شرایط كنونی ما دالعادهدلیل اول اینکه آیه پایانی سوره مباركه آل عمران تناسب فوق

 یعنی هم با شرایط كشور عزیزمان، و شعار سال و هم با فضای عمومی تشکیالت ما. 

رسید . اتفاقات فراوانی به نظر میاست نشده آیه سال قبل ادا دوم هم به دلیل این كه حق نکته

كه باید در اطراف این معرفی رخ بدهد كه انجام نشد. بنابراین این فرصت به امسال منتقل 

همچنان همان آیه كریمه پایانی سوره مباركه آل عمران  3131شود. به این دو دلیل آیه سال می

تر سال گذشته انجام شد. كنم. بیان مفصلزمینه عرض میاست. من چند جمله كوتاه در این 

اما چند یادآوری در ارتباط با این آیه نورانی است كه به نظرم بیان آنها مناسب باشد و چند 

  توقع هم در پایان عرائضم  از عزیزان خواهم داشت.

ای است. سوره العادهفوقنکته اول اینکه از نظر جغرافیای معارف قرآنی این آیه در جایگاه 

لو از معارف ناب درجه یك ای است مممباركه آل عمران و پایان این سوره نورانی كه سوره

پردازی در بخش اصول و فروع است، سازی و جامعهمعارف ناب در عرصه نظام توحیدی تا

 با اًباعث شده سوره مباركه آل عمران جایگاه بسیار رفیع و شامخی داشته باشد و مخصوص

سازی هستیم، این سوره مباركه برای ما بسیار پیام توجه به نیازهای امروز ما كه در مسیر تمدن

سازی نازل شده كه به دست مؤسس بزرگش، دارد. این سوره درست در همان جریان تمدن

های آن پیامبر اعظم و خاتم انبیاء محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( شالوده و بنیان

 شده است. تمدن بزرگ استوار 
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بندی این سوره مباركه و طور كه قبالً هم عرض كردیم، جمعاز طرف دیگر، این آیه همان

تضمین آن است؛ یعنی هم خطوط اصلی و هم ضمانت تحققش است. ضمانت تحقق در مسیر 

 این آیه از رشد انسان مؤمن و جامعه ایمانی، این آیه نورانی است. پس این یك نکته كه به این

 زاویه نگاه كنیم؛ نه صرفاً یك آیه تنها.

 

 و جامعه اسالمیشخصیتی انسان مؤمن  کننده ساختِتأمین ،صبر

به عنصر صبر است. در این آیه نورانی بر عنصر صبر در دو جلوه فردی و نکته دوم راجع

من است. یعنی در ضدر كنار هم قرار گرفته « اصبروا و صابروا»ای شده و اجتماعی تأكید ویژه

كه اقتضائات زندگی ایمانی و سبك زندگی اسالمی و الهی را « یا ایها الذین آمنوا»خطاب 

چند ركن اینجا معرفی شده است. ركن اول صبر « یا ایها الذین آمنوا»كند، با خطاب معرفی می

ینید بفردی و ركن دوم صبر جمعی است. از چهار ركن این آیه كریمه دو ركنش صبر است. ب

 چقدر مسئله مهم و مورد توجه است. 

كننده ساخت شخصیتی انسان مؤمن است؛ یعنی تمام ابعاد شخصیت انسان مؤمن با صبر تأمین

شود. ساخت و ساختار درونی شخصیت مؤمن با صبر به عنوان یك عنصر صبر ساخته می

به ین جمله راجعشود. عیناً اكننده، ساخته میبرنده و حفاظتبخش، یك عنصر پیشتحرک

ی اسالمی و امت اسالمی هم مطرح است. یعنی در جامعه اسالمی و امت اسالمی نیز جامعه
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است؛ لذا اینجا در جمله اول « صبر»برنده و حافظ و نگهبان، بخش، پیشعنصر تحرک

 ساخت قرآن دارد، به تعبیر اهل قرآن، خطاب، با آن معنای فراخی كه این واژه خوش«اصبروا»

طاب به خ« صابروا»گیرد. نکته دوم اینکه تك افراد مؤمن را دربرمیحلیلی است. یعنی تكت

شود. اینکه من مجتمع اسالمی و امت اسالمی و جامعه اسالمی است و شامل حال آنها هم می

عرض كردم این آیه با وضعیت خاص امروز ما تناسب دارد، از این جهت است. در جنبه 

 اش اوضح است. ، در جنبه اجتماعیاش كه واضح استفردی

نند كقدرمان در این چند وقت اخیر، دائماً روی ساخت درونی نظام تأكید میرهبر حکیم و عالی

های فراوانی كه پروردگار های درونی امت اسالمی و به این هویت و نعمتها را به ظرفیتو نگاه

 كنند. متعال در این بخش در اختیار ما قرار داده، معطوف می

 

 سازماندهی مؤمنانه

نکته بعدی بعد از مسئله صبر در آن دو جلوه، طرح یك نکته حیاتی در تأمین اقتدار امت 

اسالمی و در حفاظت عمومی امت و در پیشبرد آن است و آن عبارت است از مسئله سازماندهی 

ربط یعنی بستن محکم. وقتی «. رابطوا»ظرفیت هم با واژه بسیار جذاب و خوش مؤمنانه؛ آن

 شود. بندید، از این كلمه استفاده مییك چیزی را به چیز دیگری محکم می
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شان محکم به همدیگر بسته خواهد تمام خطوط تماس داخلیخدای متعال از امت اسالمی می

وپودها محکم به هم بافته شده و از همه طرف شده باشد و گره خورده باشد. تمام این تار

طور كه قبالً هم عرض كردیم، است. البته همان« رابطوا»ی محکم شده باشد. این معنای كلمه

ارتباط با برداشت ما نیست و قابل جمع است. مثل آنچه های دیگری هم هست كه بیبرداشت

شود. آنها هم با این تعبیری ژه استفاده میدر ارتباط با مرزبانی و مرزداری و امثال آن از این وا

تواند مرزهای فکری، كه عرض كردیم كامالً هماهنگ است. چه زمانی امت اسالمی می

اعتقادی، اخالقی، سیاسی و حتی جغرافیای خودش را حفاظت و صیانت و پاسداری كند؟ 

 یدی است. آن نکته كل وقتی كه كامالً به هم پیوسته باشند. داشتن پیوستار جمعی،

 

 امت دهنده قلبامام، پیونده

آیید كه خودش باب جالب است كه وقتی شما سراغ مسئله سازماندهی اجتماع مؤمنین می

 شوید كه آنوسیعی است، بالفاصله و بدون درنگ متوجه قلب امت و محل این پیوندها می

 ی امام و امامت. عبارت است از مسئله

ا و حتی تضادهای ظاهری، با محوریت امام )علیه السالم( به همؤمنان با وجود تمام تفاوت

، گیرد. بعضی از مفسران دقیقرسند و مرابطه حقیقی اینجا شکل میوحدت و یکپارچگی می

دانند؛ یعنی ارتباط مؤمنان با یکدیگر مصداق اعظم مرابطه را ارتباط با امام )علیه السالم( می
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گونه تعریف شده است. ت گیرد. اصالً نظم امت و امام اینصور و زیر پرچم امام باید ذیل امام

در روایات هم به این مسئله اشاره شده است. خاطرتان است كه سال گذشته هم تأكید كردم 

 او انتظار در كه امامتان برای باشید حاضر 6؛رابطوا امامکم المنتظر»كه تصریح شده است: 

 ت. با امام جامعه در تماس باشید.اظر به عصر ما اسو كامالً ن تراین هم خیلی شیرین«. هستید

ی ترین اتفاقبینید كه زمانه شما بزرگبندی كنید، میی اولیای خدا را جمعاگر آرزوهای همه

كه رخ داده، عبارت است از تحقق الگوی امام و امت؛ البته متناسب با عصر غیبت. طبق تعریف 

 مند هستیم یكسئله والیت فقیه كه ما از آن بهرهریزی دقیق اولیای كامل، همین مو برنامه

ها است برای روزگار ما و خیلی باید قدر دانست ی نعمتنظیر كه مادر همهنعمت عظیم و بی

ه بینید كوقت میتنفس در این فضا را كه خدای متعال روزی ما كرده است. آن یلحظهلحظه

هِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ»طور معنای كرد: اینشود در حقیقت یك آیه است و می« رابطوا»ی كلمه

ی اصالً كلمه« نشوید پراكنده و جوئید تمسّك خدا ریسمان به همگی و 7جَمیعاً واَلتَفَرَّقُوا؛

معنایش این است: اعتصام جمعی به حبل اهلل كه جلوه اعظمش حجت خدا و امام « رابطوا»

شود است كه در زمان ما اتصال ظاهری با امام از طریق ولیّ امر و نائب امام زمان محقق می

                                                        

 .426 و 2/425 ؛3/141 برهان . تفسیر 6

 .351. آل عمران: 7
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ه و این عرصهای این نگاه ها و شیرینیی ما و جوامع پیرامون ما زیباییكه االن الحمدهلل جامعه

 كنند. چشد و درک میرا می

پیوسته با مركز فرماندهی و رهبری الهی است. در سایه مرابطه همارتباط به« رابطوا»پس 

شود. در این صورت دیگر كسی جرئت ندارد نظر حقیقی پاسداری و مرزبانی هم انجام می

ودند چنانچه دشمنان سوئی به مرزهای جغرافیایی امت اسالمی داشته باشند. آقای ما فرم

 كنیم. بخواهند غلطی بکنند، تالویو و حیفا را با خاک یکسان می

شود. محقق می« رابطوا»حفاظت و صیانت از مرزهای اعتقادی، كیان، هویت و عزت، با كیمیای 

گیرد. یك، در دو عرصه شکل می« مرابطه» ، اساس و مقدمهبنیان جالب است كه بدانید

ی معانی زیبایی كه دارد؛ چه صبر بر طاعت، چه صبر بر معصیت، چه صبر ، با همه«اصبروا»

ای ه؛ یعنی تبادل صبر بین گروه«صابروا»بر مصیبت، با همان معنای فراخ خودش. دوم، 

ترین سطح خودش قرار ینار هم قرار بگیرد، مرابطه در عالمؤمنین؛ صبر جمعی. اینها كه ك

خواهد به هم پیوسته بشود، اجزای ند. اجزائی كه میگیرد؛ چون واحدهایش مستحکم هستمی

صابر است و واحدهای جمعی مثل خانواده  محکم و ،محکم و استواری است. واحد مؤمن

د، آینمؤمن و تشکل مؤمنانه هم محکم هستند؛ چون مصابره دارند. اینها وقتی ذیل مرابطه می

آید، می هایی پیشبشود؛ زیرا آسیب هایشان كنترلرسند. البته به شرطی كه آسیببه اوج می
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بخش، از طرف دیگر عنصر استحکام«. رابطوا»، چه در «صابروا»، چه در «اصبروا»چه در 

 «. و اتقوا اهلل»برنده هم ذیل این جمله است: دهنده و پیشكننده، جهتبخش، زاللانگیزه

 

 گزاری الهیو هدف زدایی صبرشناسی و آسیبآسیب

پرهیز  را معنا كنیم، كه بیشتر جنبه تقوای« اتقوا اهلل»ق ذائقه بعضی از مفسران اگر بخواهیم طب

های حثشناسانه دارد. البته اینجا بدر ذهنشان است، باید بگوییم این بحث بیشتر جنبه آسیب

یش تواند پهایی میچه چیزهایی است و چه آسیب« اصبروا»دقیقی وجود دارد؛ مثالً آسیب در 

خواهد تا انسان بتواند در فتوحاتی كه برای آسیب عُجب، خیلی مقاومت می درباره بیاید. مثالً

 است.  آید، بتواند صبر كند. تکبر و غرور و امثال آن آسیباو در عرصه حركت مؤمنانه پیش می

اند اگر كسی خواست بر یك تشخیص حقی مقاومت كند تا آنجا كه البته برخی هم گفته

برنده است. آنجایی كه انگیزه شخصی، وارد نشده، این مقاومت پیشاش های شخصیانگیزه

ده برنیعنی هوای نفس وارد شد، بازدارنده است كه آنجا دیگر اسمش صبر شکوهمند پیش

كنی. اینجا چون مغالبه در كار است و شود جدال. تو داری جدل مینیست. آنجا اسم صبر می

وا شود. اینجا تقانی، صبر با این آسیب همراه میخواهی كمر حریفت را به زمین برسشما می

 زدایی دارد. نقش آسیب
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اما طبق مبنای خود ما كه بر اساس تعریف برگزیده و ممتاز عالمه شهید مطهری )رضوان اهلل 

 تر از این برداشت پروایی است. ایشان تعبیر ستیز وتعالی علیه( است، معنای تقوا خیلی فراخ

گزاری كردن، هدف الهی داشتن و خاستگاه قوا در آنجا به معنای هدفپرهیز داشتند؛ ولی ت

خدایی داشتن است. تا انگیزه الهی در ما شکل نگیرد، ما به فالح كه هدف نهایی است، 

یانت ما را كند، صانگیزه و هدف را تأمین می رسیم. بنابراین تقوا به این معنا كه مبنا، ریشه،نمی

ی اقدامات اساسی مؤمنین به این اكسیر معنایش این است. وقتی همه كند. تقوایهم تأمین می

این  5صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة؛»كند؛ شود، رنگ خدایی پیدا میضمیمه  تقوا اعظم

 « نگارتر از خدا؟است نگارگرى الهى و كیست خوش

این وجوهی كه برای صبر فردی گفته شد و  یك نکته را هم مناسب است كه اینجا اشاره كنم.

 3در روایات هم بیان شده است، سه تا است: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت.

عین همان است. این را هم دوستان توجه كنند؛ « صابروا»این سه تا در مصابره هم هست. این 

                                                        

 .315. بقره:  5

الصبر علی المصیبه والصبر علی الطاعه و  الصبر ثالثه،» لیه السالم( فرمودند:امیرالمؤمنین علی)ع. 3

 .«صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر در برابر معصیت ؛الصبر علی المعصیه

 .346تحف العقول، صابن شعبه حرانی، 
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ه هم قابل توجه است و نباید از آن خواهند این مطالب را بسط بدهند، این نکتزیرا بعداً كه می

 غفلت شود. 

یك شعفی هستم و باید از این بحث رد بشوم؛ ولی باید مطلبی را  این بحث در من االن در

های مربوط به تشکل اسالمی را شود بحثها است كه میبگویم و آن اینکه ذیل همین بحث

ها، انضباط ، ساختارها، چینشدر ارتباطات داخلی« مصابره»سر و سامان داد. مثالً كلمه 

تشکیالتی، تقدم و تأخرها و فضاهای داخلی، كاربرد فراوان دارد؛ زیرا كلمه مصابره اگر وسیع 

ی اینها شود. همهمی بر طاعت و هم مصابره بر معصیتشد، با این نگاه هم شامل مصابره 

 كند. در ارتباطهای مؤمنین در مقابل معصیت درست میصیانت و حفاظت جمعی برای گروه

ها نیز چنین است. مصیبت یك وقت اقتصادی است، چند ماه حقوق نیست، گرفتاری با مصیبت

یك  توانند تبادل صبر كنند؛ یعنیاست، گاهی ورشکستگی است. اگر مؤمنان صبور باشند، می

ای هكند. اینجا بحثآن را تزریق می یگرانگیرد و خود نیز به دمؤمن از آن دیگری صبر می

 گیرد كه باید به آن توجه كرد. خاص تشکل الهی شکل می

« وا اهللو اتق»یك نکته لطیفی هم دیدم یکی از بزرگان اشاره كردند كه در این آیه كه فرموده: 

ن ر اید گاهی تان را كامالً حفاظت كنید؛ چونكند كه نگاه توحیدیدر واقع به شما یادآوری می

 طورغلبه دارد. در تشکل هم همین یونالیستیو حس ناس دگیرمسیر، ملت جای امت را می

یابد و موضوعیت آموزان، خودش موضوعیت میهای اسالمی دانشاست. گاهی اتحادیه انجمن
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 35یعاً؛أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَم»كند كه: كند. اینجا به شما یادآوری میمتفاوتی از حركت مؤمنانه پیدا می

باید نگاه توحیدی در اینجا حفاظت بشود. خدای متعال حتی «. ستا خدا]ها[ از آنِ تمام نیرو

و صبر كن و  33وَاصْبِرْ وَما صَبْرُکَ إاِلَّ بِاللَّه؛»گوید: به پیغمبر اكرم )صلی اهلل علیه و آله( هم می

ا توانی بایستی و پایداری كنی، به لطف ما بوده و ماگر می«. [ خدا نیستصبر تو جز به ]توفیق

روشن و  گوید، تکلیف بقیهگونه سخن میایم. وقتی خداوند با پیامبر اكرم اینو را نگه داشتهت

 واضح است. 

لْفَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ خَ»گوید: روایاتی داریم كه می« رابطوا»در زمانی كه جنگ نیست، ذیل كلمه 

 دائم و ه ارتباط بسیار وثیقی وظایف، ب. این تعبیر هم خیلی جالب است؛ از بین همه32«الصَّلَاة

با نماز و مسجد اشاره شده است. البته مسجد فقط معبد نیست؛ بلکه مركز ارتباطات اصلی 

ی اینها باید در خدمت گیری اخوّت ایمانی است و همهمؤمنان با یکدیگر و محل شکل

 تر قرار گیرد. های بزرگهای بزرگ و مسئولیتآرمان

 

 

                                                        

  .365. بقره: 35

  .327. نحل: 33

 .5(، حدیث 2، كتاب الصالة، باب )الشیعهالوسائل  . حر عاملی،32
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 سالدرباره آیه  چند پیشنهاد

ان هم پیشگام باشد، سایر دوستسازان در قم فرهنگی تبلیغی آیندهدوستان همت كنند، مركز 

هم در این زمینه كمك بکنند تا یك كتاب آیه سال برای مربی تدوین كنیم. كار سختی هم 

نیست؛ چون خوشبختانه در ارتباط با این آیه تا دلتان بخواهد كار شده است. اگر دوستان به 

بندی از آنجا بگیرند، كار ما در این بخش انجام تفسیر اصلی مراجعه بکنند و یك جمعچند 

كنم تا نظارت می ته من بر كار دوستان بابندی خوب كه البشده است؛ یعنی در واقع یك جمع

توانند كند برای اینکه بهای ما را پر میاین كتاب دست مربیكار خوب و دقیقی به دست بیاید. 

 ها را پیش ببرند.بیشتری بحث با اشراف

ر تخواهیم. این كار یك مقدار سختآموزی میپیشنهاد دوم اینکه یك كتاب آیه سال دانش

شاءاهلل باید خیلی تر است. این هم انتر است؛ اما كار دوم مقداری سختاست. كار اول آسان

 كند. میها را تأمین های ما و جلسات خیمهسریع تدوین شود؛ چراكه قرارگاه

بر های رهشایسته است كه یك كار خوب دیگر نیز انجام بدهند و آن اینکه دیدگاه دوستان،

 ها جذاب، نو،معظم را در مباحث مربوط به صبر و پایداری و استقامت، گردآوری كنند. نگاه

 شاءاهللروز و مورد نیاز، ذیل همین آیه و در عمل به این آیه كریمه موجود است. آنها را هم انبه

های امام راحل ضمیمه بشود، نورٌ علی دوستان همت كنند، استخراج بکنند و اگر به آن دیدگاه

 ی سوم. هم نکتهشود. ایننور می
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وز مقداری آمتر از سه كار قبلی است؛ البته شاید به كار كتاب دانشكار بعدی یك مقدار سخت

ی و راهکارهای عمل« ا و رابطوا و اتقوا اهللاصبروا و صابرو»نزدیك باشد. باید ذیل فصول آیه 

را استخراج كنیم. در این صورت، یك نقشه اقدام با مالحظه شرایط سنی و  سبك زندگی

 آید. آموزان عزیز ما به دست میهای دانشموقعیت و ویژگی

عرصه  نسیره شهدا و جانبازان و بزرگا این منظر به اگر دوستان بتوانند ازپیشنهاد دیگر این كه 

برداشتی داشته باشند و سبك زندگی آنان را به دست بیاورند،  نگاهی بیاندازند و دفاع مقدس

 كار بسیار قابل تحسینی خواهد بود.

ذیل مضامین این  برای كارهای متنوع در سطح عمومی تشکیالت ما هم یك فراخوان جدی

 داشته باشیم؛ البته با حادیهو مربیان و دیگر مرتبطان با ات آموزانآیه نورانی برای دانش

م و تبركی آقا را هم برای افراد كنیاز طرف رهبر عظیم الشأن تبرک می ما های خوب كهجایزه

  .و جوائز خوبی برای آن بگذارید باید در این بخش صورت بگیرد آوریم. یك اقدام جمعیمی

ا درو كردیم؛ یعنی جامعه های گذشته، محصول پایداری جمعی و پیوستاری با امام رما طی سال

ما طعم شیرین آن را چشیده و دستاوردهای صبر جمعی پیش چشم ما هست. در روایات ما 

دهید، این روایات دیده بشوند. شاءاهلل جزء كارهایی كه انجام میصبر مساوی است با ظفر. ان

فظ اهلل آقا )ح «.صبر و ظفر دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید»هم باید بدانیم كه: 

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، كنند این را به جامعه بفهمانند. در بحثتعالی( تالش می
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همواره بر این مطلب تأكید دارند كه چون ایستادیم، موفق شدیم. مصابره یك وجه درون امت 

بره با دشمن معنای مصا هبا دشمن. در مواجه هدارد كه تبادل صبر است، و یك وجهه مواجه

آورد، تو باید چند برابرش را به میدان بیاوری تا بتوانی بر آن غلبه این است كه هر چه او می

د این كننكنی. یعنی در مواجهه با دشمن باید كامالً پر و پیمان بروید. رهبری نظام تالش می

ولئك االیسمعون، الیفهمون، الیفقهون و الیشعرون؛ »ها مسائل خوب تفهیم بشود. البته بعضی

 ال.به آیه ساین راجع و اثری ندارد! ن برای آنها فایدههستند و این سخنا« كاالنعام بل هم اضل

 

 آموزیسازی اقتصاد مقاومتی در فضای دانشگفتمان 

ماند چند نکته. نکته اول در ارتباط با شعار امسال است كه خوشبختانه در ضمن آیه اما می

محور دارد:  . اما  به طور خاص دوگیردرد توجه دوستان قرار میشاءاهلل مواش بود. انسال همه

اقتصاد، فرهنگ؛ با یك نکته كلیدی كه مدیریت جهادی است. در ارتباط با اقتصاد ما قبالً 

هایمان را كردیم. هم در جهاد اقتصادی كه قبالً نامگذاری شده بود، هم در ارتباط با صحبت

یك فهرست پیشنهاد شد. دوستان كارهایی انجام دادند و  سال گذشته كه حماسه اقتصادی بود،

ها هستند تا ببینیم ذیل پیشنهادهایی كه مطرح شده بود، چه اتفاقی بندی گزارشمشغول جمع

مثل مباحث تربیت اقتصادی كه مطرح  ها را دنبال كنیم.بحث افتاده است. امسال هم باید همان

  شد.
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مراجعه  35دوستان به بحث سال گذشته و بحث سال های اقتصادی، در محور فهرست بحث

 كنند. 

كنم و آن اینکه عنایت داشتید كه رهبر عزیزمان خودشان به تبیین ای را اضافه میاما نکته

ها را ابالغ كردند، اما به همین مقدار اكتفا نکردند و اقتصاد مقاومتی وارد شدند. ایشان سیاست

تبیین كردند. باز به این مقدار اكتفا نفرمودند و در جلسه اول در جلسه مسئوالن نظام، آن را 

  هایی در این زمینه پاسخ گفتند.سال در حرم مطهر حضرت رضا )علیه السالم( به سؤال

سازی؛ همان چیزی كه پارسال های اقتصاد مقاومتی عبارت است از گفتمانیك بند از سیاست

مان تأكید كرده بودیم. باید فکر كنیم كه چطور به آن به عنوان وظایف تشکیالتی خودراجع

بخش كشور را كه نسخه شفابخشی توانند از این پدیده مبارک و نجاتهای اسالمی میانجمن

آموزی داشته باشند. كافی است فقط و فقط به بیانات است برای اقتصاد كشور، تبیین دانش

وها را بگیرید. ایشان وقتی خواستند این رهبر عزیزمان مراجعه كنیم. اصالً شما از همان جا الگ

بحث را شروع كنند، فرمودند اوالً ببینیم ما چه داریم. این یك قسمت كار است؛ بخشی كه دیده 

ها و استعدادهای كشور ما برای اینکه به استقالل اقتصادی برسد، شود. باید تمام ظرفیتنمی

ود شكارهای خوب نمایشگاهی و جذاب میشناسایی شود. ایشان اول اینها را برشمردند. چقدر 

به همین مسئله پرسیدند كه اگر در همین راستا انجام داد. یکی از دخترهای بزرگوارمان راجع

، باید چه كاری انجام دهیم؟ عرض ها انجام بدهیمما بخواهیم یك حركت جنبشی در مدرسه
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سازی را در عرصه گفتمان آموزیهمین بحث اقتصاد مقاومتی، ظرفیت اقدام جنبش دانش كردم

 ر مركزد توانیم در این بخش انجام بدهید. البته دوستان بایددارد. خیلی كارهای زیبایی را می

 سازی محتوایی كمك بکنند. از نظر محتوا و غنی

 

 در اتحادیه، انجمن اسالمی اصالت دارد

مسئله رخنه فرهنگی بود. اما در محور فرهنگ كه همه كار اتحادیه است، نگرانی رهبر معظم 

كنم دوستان عزیز به آن فهرست بعد ایشان یك فهرست در این باره دادند. من خواهش می

رهنگی به تهاجم فها عمدتاً راجعمراجعه كنند. این فهرست با قبل فرق كرده است. قبالً كه بحث

آنها را  وط بود.های دینی و امثال آن مربهای حوزهها بیشتر به آسیبشد، مصداقمطرح می

شود، آیا رهبر عزیزمان در آن فهرست خود آورده است كه مثالً آنجایی كه فالن رفتار می

آنجا را دقت بفرمایید چند مطلب تازه كنند.چند سؤال را مطرح میتوان از كنارش گذشت؟ می

 سازی و تأكید شده است. رخنه فرهنگی از نظر رهبرهست؛ تازه از این جهت كه برجسته

ب كنند یا چویابی و تصریح شده است. مثالً كسانی كه دل مردم را خالی میعزیزمان مصداق

كنند، اینها را ایشان جزء این فهرست تحقیر می زنند وما می حراج به هویت اسالمی و ملی

 موارد را هم دوستان عنایت كنند. . این سازی شده استو برجسته آورده است
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 شود، یكی كارهای ما در این عرصه به شکل برجسته تعریف میهمه در بخش فرهنگی كه

و آن اینکه رهبری عزیز و عالیقدرمان در اواخر بیاناتشان مورد تأكید است العاده نکته فوق

ها را مورد خطاب های خودجوش جوانان تأكید كردند و مستقیماً این گروهروی مسئله جمع

دهنده دو نکته است. نکته اول اینکه چندان امیدی به خود قرار دادند. این كار ایشان نشان

امیدواریم آنها یك كاری بکنند؛ های عریض و طویل فرهنگی وجود ندارد. این یك. دستگاه

 ولی ....

قدری تقویت و سازماندهی های خودجوش جوانان در كشور بهنکته دوم اینکه خوشبختانه جمع

داق هستید. یعنی مص یدا كنند. از جمله آنها شمارا پشده هستند كه توانستند ظرفیت خطاب 

های خودجوش جوانان، همین دار جمعشده، شبکهشده، سازماندهیدار، تعریفو ریشه ویژه

 اتحادیه مبارک است. 

مراقب باشیم گاهی  یك نکته كلیدی این است كه در اتحادیه، انجمن اسالمی اصالت دارد.

نش، زا بوداش، دروناسالمی چه كار باید بکند كه خودجوشیانجمن  نشود.ها دستکاری اولویت

طراوتش، نشاطش حفاظت بشود؟ این آن چیزی است كه مورد تأكید است. حاال هم كه رهبر 

الشأن خطاب كردند، این خطاب ایشان از باالی سر اتحادیه به عنوان آن مجمع عظیم

خورد به ذات انجمن اسالمی ماً میكند و مستقیبخش و برقراركننده ارتباط عبور میاتصال
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سالمی در یك دبیرستان در یك مثالً فالن انجمن ا رهبری اینجا دقیقاًمدرسه. یعنی خطاب 

 گیرند. باالی سر او قرار می است و دورافتادهشهر 

ی د، همههایی كه باید بشواین البته چند پیام دارد. این بهسازی شبکه تشکیالتی ما و مراقبت

ی كارهای ما باید ما باید ناظر به جوشش چشمه انجمن اسالمی در مدرسه باشد. همهاقدامات 

از آنجا سر در بیاورد. مثالً ما چند نوبت روی قرارگاه تأكید كردیم و خوشبختانه ادبیات 

 قرارگاهی شکل گرفت. 

م مسئوالن یهایمان تقویت بشوند. ما گفتما بر روی قرارگاه تأكید كرده بودیم برای اینکه انجمن

روز بشوند؛ ضمن اینکه اینها دستشان در دست هم باشد. یعنی ها بیایند در قرارگاه تا بهانجمن

تر عمل كنند، با همدیگر تبادل اطالعات و توان و نیرو داشته های اعضای قرارگاه  فعالانجمن

رآمد م قرارگاه داز دل آن تأكیدها یك هویت مستقلی به نا وقت متوجه شدیم كهامّا یك باشند.

همه، مخصوصاً عزیزان ما كه االن در قرارگاه ملی حضور  داند!احب اصالت میكه خود را ص

 ن مسئله و جوانب گوناگونش فکر كنیددارند، باید بدانیم كه اصالت با انجمن اسالمی است. ای

 د. و پیشنهادهای خوبی ارائه كنی
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 طرح مسجد و مدرسه

ها و مسجد است كه من در بحث آیه به آن اشاره كردم و ذیل به ارتباط انجمنیك نکته راجع

گفتم كه روایات متعدد در این باره داریم كه این خودش یك سرفصل است. ما امسال « رابطوا»

شود. امسال مساجد شاءاهلل كشوری میدر استان تهران در حوزه مسجد یك طراحی كردیم كه ان

تعریف شده تا پیوند و ارتباط كودكان  «مسجد، كودكان و نوجوانان»هران با محوریت استان ت

تر شود. در این زمینه اتحادیه هم بنا است كارهای بسیار خوبی را و نوجوانان با مساجد جدی

در سطح كشور اجرا شود، انجام بدهد. شایسته و بجاست كه دوستان برای اینکه این طرح 

د و مسج»تعامل فعال و مناسب بین دو كانون اصلی و مهم جامعه، یعنی الگوی  فکری كنند:

ی هاتدوین شود؛ البته كانون اصلی و اصیل مسجد است. البته مدرسه جزء كانون «مدرسه

هم در مسجد بود. این یك  اجتماعی امروز ما است؛ امّا فراموش نکنیم كه در گذشته مدرسه

 ماند با خود شما. مطلب و یك یادآوری. توضیح و شرحش ب

 

 تحرک قرآنی اتحادیه

 ضعیتو قرآنی، بخش در ما اینکه كه در جلسات دیگر به تفصیل بحث شده است نکته دوم

وجود  هم پیشنهادهایی زمینه این در. كنیم جبران سرعت با كمبود را این باید. نداریم خوبی

ست. ا محورانجمن صورت به اتحادیه در زیرا حركت كنند؛ فکر هم خودشان دوستان البته دارد؛
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 مجموعه اب بروند و به میدان باشند، داشته ابتکار كنند، فکر مسئله این به باید هایمانانجمن

 ماهنگه الگوهای و پیشنهاد مركزی دفتر و تشکیالت هم طرف این از. بگیرند قرآنی ارتباط

 حركت طرف آن از هم یعنی. برسد هم دست به اینها تا كند ارائه و باشد داشته را كشوری

 به .اتحادیه بشود در جدیدی قرآنی تحرک یك برآیندش شاءاهللان طرف تا این از هم بشود،

 چه نهزمی این در ببینیم كه هستیم هم خدمت در و داریم توقع و منتظر این كار هستیم شدت

 .است كم بکنیم، كار بخش این در چه هر. بکنیم توانیممی كاری

 

 پسران جشن عبادت ریزی اتحادیه برایبرنامه

 عبادت نجش كه دارند را افتخار این هاخانم دختر پسرها است. آقا به مربوط بیشتر بعدی نکته

 یك ینا. پسرها از زودتر سال شش حدود یعنی كنند؛می برگزار سالگی نه در را شانتکلیف و

 خدای كه است ایالعادهفوق ظرفیت و معنوی هوش دهندهنشان ها وخانم برای است افتخاری

 اندور به چون نداریم؛ كاری هاخانم دختر با فعالً بنابراین. كرده است كرامت آنها به متعال

 بود ناب راهنمایی درباره. ورودی ندارد ابتدایی مقطع در اتحادیه فعالً شود ومی مربوط ابتدائی

 را نآ باید اند كهكرده اقدام دیدم جاها بعضی بگیرد. صورت تشکیالتی جدی هایبندیجمع

وستان د را به هم زده است. كار قواعد مقداری پرورش و آموزش اخیر تغییرات البته. كنیم دنبال

 یك هب بخش این در ما مجموعه تا كنند تسریع هایشان رافعالیت كنند و لحاظ هم را آنها باید
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رای ب ما مجموعه در. داده است رخ غفلتی پسرها آقا با ارتباط در اما برسد. روشنی تکلیف

 اریك هیچ دهد،می رخ برایشان )سن تکلیف(الهی اتفاق این سنین نهمی در اتفاقاً پسرها كه

 رد هم حاال كنند. فکر آن به كه گفتم هم و قبالً دوستان از كردم خواهش من. دهیمنمی انجام

 یك بدهند تا قرار كار دستور در هم را این اهللشاءان كه كنممی عرض عزیزان یهمه جمع

 كشور رشپرو و آموزش به را الگویی بتوانیم ما بسا چه. بگیرد شکل بخش این در خوب اتفاق

 . كنیم ارائه

 کلیفت سن به كه جوانی دریافتم. نکته را ای كه خدمت رهبری بودیم، اهمیت ایندر جلسه من

 كردند كه این جوان یادآوری انقالب معظم رهبر به بود، به محضر ایشان رسیده بود. رسیده

خدمت آقا بودند؛ امّا آقا همه را رها  مسئوالن از زیادی عده. رسیده است تکلیف به امسال

 حساسا آقایان آن كشید و طول كه دقیقه چند. كردن شد مشغول صحبت جوان آن كرده بود و با

. ستا كوتاه معموالً ولی كنند، صحبت افراد با است ممکن ایشان گاهی. است عادی غیر كردند

 جهمتو االن الهی هایخطاب تمام دارد و كار تو با بعد به این از آقا به آن نوجوان فرمود كه خدا

 وركش كنار گوشه و. كنیممی غفلت ظرفیت این از ما كه شدم متوجه آنجا شده است. من تو

اشد، ب داشته روحیات آنها تناسببا  كه الگویی یك پسران بخش در ولی شود؛می كارهایی

 كتاب پسرها، آقا مقطع در اما دارد؛ چادر و نماز جنبه بیشتر هاخانم دختر وجود ندارد. برای

 . بگیرد تواند انجاممی خوبی كارهای خیلی. الزم است بیان و شرح و
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 بخشالهامتوانیم می بکنیم، اقدام سریع زمینه این در اهللشاءان اگر كه نکته یك هم این

 .باشد روپیش و گامپیش هازمینه این در اتحادیه دارم دوست من. باشیم دیگر هایمجموعه

 

  چند نکته دیگر

 بریره مطالبه این. باشد ما جدی كار دستور در سوهم هایتشکل سایر با فعال ارتباط باید

 رصهع در مخصوصاً وفادار، نیروهای جبهه اسالمی، انقالب جبهه گیریشکل است: الشأن عظیم

 را تریقوی كار بخش این در و باشد ما مجموعه نظر مد این قضیه بیشتر امسال باید فرهنگی.

  وربه راهیان ن مقدس مشهد از بعد امسال الشأن عظیم رهبر. است سختی كار البته. دهیم انجام

كار  این .نور راهیان رفتند بالفاصله امسال اما. بود شده انجام این شبیه هم قبالً البته. رفتند

 اطارتب ما عزیز رهبری روشن پیام .كردند صحبت جمله آنجا چند هم بعد داشت. ایشان پیام

در  است. مقدس دفاع معارف با ما هایتشکل یهمه و فرهنگی هایگروه یهمه جانبههمه

 تاندوس شکل گرفته كه اتحادیه در خوبی كارهای شهدا، معرفی و زمینه زنده نگه داشتن یاد

 . كنند را دنبال مندارزش كار این با ابتکارات جدید بیشتری باید با قوّت

درخواست  مختلف هایگروه و اساتید فرهنگی، مراجع ایشان از الشأن عظیم رهبر بیان در

 مسائل ،هنقادان نگاه با كشور فرهنگی مسائل و مناسبات كشور، مسائل با ارتباط در كردند كه

 و نهخیرخواها انتقادات طبعاً كه را خودشان انتقادات و كنند نظارت باشند، داشته نظر زیر را
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 زمینه این در باید شود.می هم ما مجموعه حال شامل این. كنند مطرح است، ایسازنده

 . كند برخورد قبل از ترفعال ما تشکیالت

 یادآوری مناسبتی هر به هم ما است و مهم العادهفوق كه اول نکته. آخر هاینکته به رسیدیم

 .گیردمی شکل «ایمانی اخوّت» جذاب عنوان ذیل ما، تشکیالت در «رابطوا»كردیم، اینکه 

 در ههمیش باید كه است بخشی متقابل، حقوق اخوّت و حقوق باشند. ملتزم این دوستان به

 ذاریگسرمایه اینجا شیطان كه باشید هاآسیب مراقب. باشد پررنگ و برجسته ما یمجموعه

 وارد انصارش و اعوان یهمه با شیطان بشود، تقویت خواهدمی اخوّت كه جا هر كند.می

 . بکند رخنه و شکاف تا ایجاد شودمی

 شان،گرامی معاونین ها،استان محترم مسئوالن از دوستان، از من خواهش دوم اینکه نکته

 محیط ایمنی دارند این است كه حضور مجموعه در كه عزیزانی فردفرد و خواهرها و برادرها

 رایب داشتیم كه تلخی حادثه گذشته سال ما. كنند توجه آن به و بگیرند جدی را كارشان

 عزیز، جوان یك ما البته در آن مسأله اهمالی نبود. اما .بود گران و تلخ خیلی ما مجموعه

 و كند رحمت را ایشان متعال خدای شاءاهللان كه دادیم دست از را داشتنیدوست و پسندیده

ت صبر كرام -كه البته اهل صبر جمیل هستند  –شان به خانواده و شود الهی عنایات مشمول

 در دوستان كه ما بود به تلنگری این. كند محشور شهدا با را ایشان متعال خدای كند

 عزیزان، از خواهشم من زمینه این در بگیرند. نظر در خوب را ایمنی هایجنبه اجتماعاتشان
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 نتدوی مانایاتحادیه اجتماعات برای نامهآیین یك كه است این دوستان و دبیركل آقای از

 حظهمال را های افرادمأموریت و كار فضای ایمنی جنبه دارند، مسئولیت كه دوستانی. بکنیم

رت ی جمعی حضبیمهإن شاء اهلل خداوند همگی را به سالمت بدارد و همگی تشکیالت ما . كنند

عباس)علیه الصالة و السالم( و در زیر پرچم ایشان هستیم. ولی باید مراقبتهایمان را خردمندانه 

 مندانه، بیش از گذشته انجام بدهیم.و هوش

 

 سخن پایانی

 مركز زا عزیزان، یهمه از كنم؛ تشکر صمیمانه دوستان، یهمه از باید. است تشکر پایانی نکته

 بود. پرتالشی سال ،32 سال خوشبختانه. اسالمی هایانجمن واحدواحد ور،كش اعماق تا

 درگاه به باید كه داشت خودش كارنامه در ما مجموعه هم را خوبی هایكامیابی و هاموفقیت

 و شد برگزار خوب و قوی و مناسبی خیلی كنگره «العالمین رب الحمدهلل» باشیم. الهی شاكر

 نظر دم بعدی هایكنگره تا برای دادیم تذكر دوستان به را مالحظات آن و داشتیم را مالحظاتی

  باشند. داشته

. دیدیمپسن خیلی را «انقالب مدرسه» برنامه دادند، انجام ملی سطح در دوستان كه هاییبرنامهاز 

 خصوصاًبشود؛ م گذاشته زمین نباید كه است كارهایی آن از شاءاهلل اینان است خوبی كار خیلی

 رمحض گزارشش كردم، عرض قبالً كه طورهمان اند.كرده پیدا دوستان هم را اشتجربه كه حاال
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 هاهبچ خود گریروایت مخصوصاً. بود شیرین ایشان برای خیلی شد. ارائه هم عزیزمان رهبر

 . بود جذاب خیلی ایشان برای انقالب دستاوردهای از

 دخو ها،استان خود شود.می محترم نمبلّغا از هااستان در خوبی استقبال دیدم خوشبختانه

 غنیمت را فرصت این( علیه سالمه و اهلل صلوات) المهدی انصار هایهیئت خود ها،انجمن

 باید را كار این باشند آماده هم قم مركز در دوستان. كنند فراهم را ظرفیت این و بشمارند

 .كنیممی تشکر شد انجام هم امسال كه خوبی كار از. بدهند گسترش

 رفتند،گ ارزیابی كردند، مراجعه دادند، انجام مربیان با ارتباط در دوستان كه را خوبی كار این 

 . بود خوب و پسندیده بسیار كارهای آن از كردند، بندیگروه

 در انتخابات یآستانه در خوبی را هایفعالیت عزیزمان دوستان سیاسی، حماسه محور در

 مه مؤسسات و تشکیالت پیرامونی هایمجموعه. دارد تشکر جای واقعاً دادند كه انجام كشور

 لمی،ع مؤسسه از قم، مركز از كنیممی تشکر كه داشتند خودشان سهم به را خوبی هایفعالیت

 . كرده است پیدا حمداهللب بهتری هوای و حال كه نشریه خوب فعالیت از

 وستاند دیدم من. شد انجام هم مركزی دفتر در كه خوبی هایفعالیت از كنیممی تشکر صمیمانه

د دادن كارها را ادامه -بود  آمده پیش كه مشکالتی رغم به -جدی  و شاداب و نشاط با خیلی

 مندانهغیرت آفرین وغیرت كردند، پیگیری كردند، مقاومت ایستادند، خوب و متوقف نشدند.

 . شد حل الهی فضل به مشکالت از بعضی و ایستادند
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 دامها چنانهم فهرست این بگویم بخواهم اگر كنم.می تشکر صمیمانه عزیزان یهمه اقدامات از

 شما فردفرد و هامجموعه كردم. از اشاره را مورد چند همین قدرشناسی باب از و فقط دارد

 وقتی هك و مؤمنی انقالبی واقعاً فهیم و عزیز، آموزاندانش از مخصوصاً. كنممی تشکر صمیمانه

 به شکر از سرشار وجودش تمام بیند،می مدرسه در را كارشان و رودشان میبه دیدن انسان

 هم هستند ما تشکیالت دارانپرچم كه مانعزیزان آن فردفرد از. شودمی متعال خدای درگاه

 .كنممی تشکر صمیمانه

 ركتب و خیر از پر سالی كه امیدوارم. سپارممی مهربان و متعال پروردگار به را عزیزان شما همه

 هاتحادی برای شما، هایانجمن برای شما، فرد فرد برای معنوی هایگشایش با همراه عافیت و

 اهل دوستان و اسالمی امت همه برای و اسالمی نظام برای فراوان هایگشایش و فتوحات و

 (. علیها سالمه و اهلل صلوات) زهرا حضرت عنایت به باشد عالم سراسر در بیت

 .بفرمایید هدیه صلواتی مانالشأن عظیم راحل امام مطهر روح و شهدا مطهر ارواح به


