«عشق را زري باران بايد جست»
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خدای بی پناهان
ای خــدای بــزرگ! آنچنــان
عشــق خــود را در دل مــا
جایگزیــن کــن کــه جایــی
بــرای دیگــری باقــی نمانــد.
آنچنــان روح مــا را تســخیر
کــن کــه هــوای دیگــری
نکنــد .آنچنــان همــهی
هســتی مــا را از وجــود خود
پُرکــن کــه از همــه کــس و
از همــه چیــز بینیــاز
باشــیم.
آنقــدر بــه مــا معرفــت ده
کــه جــز تــو کســی را نپرســتیم ،آنقــدر بــه مــا عــزت
ده تــا در برابــر هیــچ طاغوتــی بــه زمیــن نیفتیــم ،آنقــدر
بــه مــا شــجاعت ده کــه در مقابــل هیــچ ظلمــی تســلیم
نشــویم.
ای خــدای مــن! ای دوســت ازل و ابــدی مــن! ای انیــس
ش ـبهای تــار مــن! ای مونــس دردهــا و غمهــای مــن!
ای آنکــه مــرا خلــق کــردی! ای آنکــه عشــق خــود را
در دل مــن نهــادی! ای آنکــه راهــی جــز بــه ســوی تــو
نــدارم! ای خــدای علــی (علیهالســام)!
ای خــدای بیپناهــان! ای خــدای قلبهــای شکســته!
ای خــدای روحهــای تنهــا! تــو مــرا از همــه چیــز و

به جوانان عزیزم ...

...

(ادامــه)
در پیــام رهبــر انقــاب در گام دوم تاکیــد شــده
کــه امــروز آشــکار و ســرافراز در آســتانه مرزهــای
رژیــم صهیونیســتی ایســتاده ایــم .بــه مقاومــت
ســاح هــای پیشــرفته مــی دهیــم و ائتــاف ســازی
هــای تبلیغاتــی آمریــکا را بــه هیــچ مــی گیریــم .این
شــاید راهبــردی تریــن پیــام بــرای همــه بازیگرانــی
اســت کــه امیــد بســته بودنــد فشــارها برمحاســبات
رهبــری در ایــران تاثیــر بگــذارد و آن را تغییــر دهــد
و رهبــری را ناامیــد کنــد ولــی فکــر نمــی کردنــد
تاثیــرش رابرعکــس گذاشــته باشــد و محاســبات

همــه کــس کفایــت کــن.
ســراپای هســتیام را
آنچنــان بــه خود مشــغول
بــدار کــه جــز بــه تــو
نیندیشــم و جــز تــو
چیــزی نخواهــم.
خدایا ...
از بــد کــردن آدمهایــت
شــکایت داشــتم بــه
درگاهــت ،امــا شــکایتم را
پــس میگیــرم.
مــن نفهمیــدم! فرامــوش
کــرده بــودم کــه بــدی را خلــق کــردی تــا هــر زمــان
کــه دلــم گرفــت از آدمهایــت ،نگاهــم بــه تــو باشــد
گاهــی فرامــوش میکنــم کــه وقتــی کســی کنــار مــن
نیســت،
معنایش این نیست که تنهایم!
معنایــش ایــن اســت کــه همــه را کنــار زدی تــا «خــودم
باشــم و خــودت»
با تو تنهایی معنا ندارد!
مانده ام تو را نداشتم چه میکردم.
شهید دکتر مصطفی چمران

انقالبــی را تقویــت و تشــدید کــرده باشــد .نکتــه
دیگــری کــه پیــام گوشــزد مــی کنــد اینســت کــه
مــاک مشــروعیت درکســب ثــروت عــدم فســاد
اســت و ایــن یعنــی اگــر مســئولی فاســد بــود
حــق اداره حکومــت در هیــچ ســطحی را نــدارد و
مشــروعیتی بــرای وی نبایــد قائــل بــود .درنهایــت
پیــام مــی گویــد آنچــه اروپــا و آمریــکا مــی گوینــد
نــه پیشــنهاد بلکــه اغلــب فریــب و خدعــه اســت و
بنابرایــن فریــب نخــوردن اصــل مهــم تــری اســت تــا
توافــق کــردن و اساســا ایــن توافــق هــا هیــچ گرهــی
از کار ملــت و دولــت نگشــوده اســت .بــا همــه
ایــن حرفهــای مهــم پیــام یــک نکتــه مهــم را جــا
مــی انــدازد و از کنــار آن مــی گــذرد .پیــام نمــی
گویــد کــه اگــر ایــن انقــاب ایــن همــه راه آمــده و
چنیــن ســرافراز و پرنشــاط و بــه آینــده امیدواراســت

همــه وظیفــه داریــم نــام هــای
نورانــی شــهیدان را تکریــم
کنیــم و عظمــت جایــگاه آنــان
را در یادهــا مانــدگار ســازیم.
افتخــاری اســت بــرای کــوی هــا
و بــرزن هــا کــه نــام شــهید و
عنــوان شــهادت برفــراز آنهــا
بدرخشــد.
امام خامنه ای 98/7/3

و دشــمنش را ناامیــد کــرده ودر تــدارک گام دوم
خویــش اســت همــه بــه ایــن ســبب اســت کــه
رهبــری حکیــم باتقــوا تیزهــوش امیــن بنــده خــدا و
خــادم بنــدگان خــدا داشــته اســت کــه حــق هدایــت
و پیشــگامی رابــرای ملــت تمــام کــرده اســت .ســوال
اینســت :آیــا مانیــز ســهم خــودرا بــه تمامــی انجــام
داده ایــم؟

بردن همه چیز نیست اما تالش برای بردن چرا.

به کوشش آفاق یحیایی

علمدارعشق
یــاد جانبــاز شــهید ســید مجتبــی علمــدار
بخیــر؛ واســه خــودش قوانیــن ده گانــه ای
تنظیــم کــرده بــود؛
#قانــون_اول :بارالهــا ،اعتــراف میکنــم
از اینکــه قــرآن را نشــناختم و بــه قــرآن
عمــل نکــردم .حداقــل روزی ده آیــه قــرآن
را بایــد بخوانــم .اگــر روزی کوتاهــی کــردم
و بــه هــر دلیلــی نتوانســتم ایــن ده آیــه
را بخوانــم روز بعــد بایــد حتمـاً یــک جــزء
کامــل بخوانــم.
#قانــون_دوم :پــروردگارا! اعتــراف
میکنــم از اینکــه نمــازم را بــی معنــی
خوانــدم و حواســم جــای دیگــری بــود،
در نتیجــه دچــار شــک در نمــاز شــدم.
حداقــل روزی دو رکعــت نمازقضــا
بایــد بخوانــم .اگــر روزی بــه هــر دلیلــی
نتوانســتم ایــن دو رکعــت نمــاز را بخوانــم،
روز بعــد بایــد نمــاز قضــای یــک 24
ســاعت ( 17رکعــت) بخوانــم.
#قانون_ســوم :خدایــا! اعتــراف میکنــم از
اینکــه مــرگ را فرامــوش کــردم و تعهــد
کــردم مواظــب اعمالــم باشــم ولــی نشــدم.
حداقــل هــر شــب قبــل از خــواب بایــد دو
نمازتقــرب بخوانــم .اگــر بــه هــر
رکعــت
ّ

براي شنيدن
يك روايتگري
زيبا از حاج
حسينيكتا
باركد را
بخوانيد.

دلیلــی نتوانســتم ایــن دو رکعــت را بجــا
بیــاورم روز بعــد بایــد  20ریــال صدقــه و 8
رکعــت نمــاز قضــا بجــا بیــاورم.
#قانون_چهــارم :خدایــا! اعتــراف میکنــم
از اینکــه شــب بــا یــاد تــو نخوابیــدم و بهــر
نمــاز شــب هــم بیــدار نشــدم .حداقــل در
هــر هفتــه بایــد دو شــب نمازشــب بخوانــم
و بهتــر اســت شــبهای پنجشــنبه و شــب
جمعــه باشــد .اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانســتم
شــبی را بجــا بیــاورم بایــد بجــای هــر شــب
 50ریــال صدقــه و 11رکعــت تمــام را بجــا
بیــاورم .
#قانون_پنجــم :خدایــا! اعتــراف میکنــم از
اینکــه خــدا میبینــد را در همــه کارهایــم
دخالــت نــدادم و بــرای عزیــز کــردن خــودم
کارکــردم .حداقــل در هــر هفتــه بایــد دو
صبــح زیــارت عاشــورا و صبــح جمعــه بایــد
ســوره الرحمــن را بخوانم.اگــر بــه هردلیلــی
نتوانســتم زیــارت عاشــورا را بخوانــم بایــد
هفتــه بعــد چهــار صبــح زیــارت عاشــوراویک
جــزء قــرآن بخوانــم و اگــر صبــح جمعــه
ای نتوانســتم ســوره الرحمــن بخوانــم بایــد
قضــای آن را دراولیــن فرصــت بــه اضافــه
دوحــزب قــرآن بخوانــم.
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