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در نقدها
خدا را در نظر داشته باشید
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ــرای یـــک ملـــت، عمـــق معنـــوی شـــخصیت و هویـــت آن ملـــت اســـت... وقتـــی یـــک ملتـــی  ــاور بـــه عظمـــت شـــهیدان بـ ــاد بـــه شـــهادت، بـ اعتقـ
آحـــادش، جوانهایـــش، پـــدر مادرهایـــش، ایثـــار در راه خـــدا، فداکـــردن خـــود در راه هـــدف الهـــی را بـــه عنـــوان یـــک ایمـــان پذیرفتنـــد، ایـــن ملـــت 

یـــک عمـــق عظیـــم قـــدرت پیـــدا میکنـــد؛ بـــه طـــور طبیعـــی ایـــن ملـــت میشـــود مقتـــدر.    ۱۳۸۹/۰۷/۲۸  

مزار: بهشت زهرا سالم اهلل علیها - قطعه ٢٦

اعتقاد به شهادت، مایه هویت و اقتداِر ملت
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهید مدافع حرم حسن غفاری

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - درعا تاریخ شهادت: 1 تیر 1394

باید انقالبی بمانیـم تا بتوانیم راه را ادامه دهیم

حزب اهلل این است      |    4  

احکام      |     4  

چه سخنی غیبت است؟

»مرگ بر ضد والیت فقیه ... مرگ بر منافقین  گزارش
... شـــما که می گفتید عرب پرســـت نیستید، هفتـه

پس چرا طرف دار بن ســـلمان شـــده اید؟!« 
این ها حرف هایی اســـت که یک بانوی ایرانی 
خـــارج از کشـــور به جمعـــی از منافقیـــن می گوید؛ جمع 
کوچکـــی که جلـــوی یکـــی از مراکز دیپلماتیـــک جمهوری 
اســـامی در یکی از کشـــورهای اروپایی -احتماًال آلمان- 
تجمـــع  کردنـــد و کســـانی را که قصد شـــرکت در انتخابات 
ریاســـت جمهوری ۲۸ خرداد داشتند، مورد آزارواذیت قرار 
می دادند. البته این تنها مورد نبود و ســـناریوی حمله به 
هموطنان ایرانی در چند نقطه ی دیگر اروپا هم تکرار شد. 
یکـــی از شـــدیدترین تعرض هـــا هـــم در شـــهر بیرمنگام 
انگلیـــس روی داد؛ زمانی که یکی دیگر از هم وطنانمان که 
قصد شـــرکت در انتخابات داشـــت، راعلنًا و در روز روشن، 

مورد ضرب وشتم منافقین و عّمال آن ها قرار گرفت. 
از بزرگترین تناقض های غرب مدرن این اســـت که در قلب 
اروپا یک زن بی پناه را مورد ضرب وشـــتم قرار می دهند آن 
هم صرفًا به این دلیل که تصمیم گرفته از حق شـــهروندی 
خود برای حضور در یک رویداد مردم ساالرانه استفاده کند 
و غـــرب مدرن خود را به صندوق بیندازد. جالب تر آنکه این 
تجمع  و ضرب وشـــتم ها توسط کسانی انجام می گیرد که 
مستقیم و غیرمستقیم وابسته به یک گروهک تروریستی 
مورد حمایت غرب هســـتند. سازمانی با سابقه ی بیش از 
۱۷ هزار مورد ترور مردم عادی که تنها جرمشـــان، اختاف 
عقیده و نظر با ســـران این ســـازمان جنایتکار بوده است! 
حاال وابســـتگان این گروهک تروریســـتی در قلب اروپا و زیر 
سایه ی امنیتی که برایشان فراهم شده، هم وطنان ما را زیر 
مشـــت و لگد می گیرند که چرا در یک فرایند مردم ساالرانه 
پای صندوق  های رأی حاضر شده اند. کاریکاتوری مضحک 

از حقوق بشر به سبک اروپایی و آمریکایی!
نیمـــه اول ماه تیر بیش از هر تاریخـــی یادآور جنایت هایی 
اســـت که غرب مدعی حقوق بشـــر مرتکب شـــده اســـت: 
ششـــم تیرماه ۶۰ ترور آیـــت اهلل خامنـــه ای، هفتم تیرماه 
۶۰ ترور آیت اهلل شهیدبهشـــتی و یاران انقابی اش، هفتم 

تیرماه ۶۶ ســـالروز بمباران شیمیایی 

اطالع نگاشت     |     2  

نگاهی به بیانات رهبرانقالب درباره واکسن ایرانی کرونا

هنـــر استعـــداد هنـــر استعـــداد ایـــرانـــیایـــرانـــی

ادامه در صفحه 3

قهــرمانانقهــرمانان
  در غربت  در غربت

مردمساالری دینی چطور به نبرد
 نظام سرمایه داری لیبرال رفته است؟
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نگاهی به بیانات رهبرانقالب درباره واکسن ایرانی کرونا

هنــر استعداد ایرانـی

اطالع نگاشت

پاسداشت افتخار ملی

تالش دانشمندان جوان  ایرانی

هنِر استعداد ایـرانی

توانایی ملی

ایران، میان چند کشور 
تولید کننده

واکسن ایرانی مایه افتخار

تحسین تحلیلگران خارجی

همت جوانان و خودکفایی
در تولید واکسن

رهبر انقاب اسامی در ایام شیوع ویروس کرونا چندین بار درباره اهمیت و اثرات ساخت »واکسن ایرانی« ضد کرونا سخن گفتند. ایشان در 
حالی که مدتی بود واکسیناسیون ضدکرونا در کشور با واکسن های وارداتی آغاز شده بود از دریافت واکسن خارجی امتناع کردند و خودشان 

منتظر نهایی شدن مراحل ساخت واکسن ایرانی ماندند در  این جدول برخی از جمات مهم ایشان در این زمینه را بازخوانی می کنیم.

خیلی متشکرم از همه کسانی که دانش و تجربه 
و کوشـــش علمی و عملی خود را به کار انداختند 
بـــرای اینکه کشـــور را از امکان بـــزرگ و آبروبخش 
واکســـن کرونا برخوردار کنند... این افتخار ملی را 

پاس بداریم.      ۱۴۰۰/۴/۴

دانشـــمندان خوب و جوان ما، محّققین 
کارآمد ما بنشینند، روی مسئله ی واکسن 
همین ویروس کرونا و تولید واکسن های 

مختلف کار کنند.      ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مـــن امیـــدوارم هنـــر اســـتعداد ایرانـــی را بـــه 
دنیـــا نشـــان بدهیـــم و جوانهـــای مـــا بتواننـــد 
زودتـــر  چـــه  هـــر  را  ویـــروس  ایـــن  واقعـــًا 
بشناســـند و واکســـن مقابلـــه ی بـــا آن را 

فراهـــم کننـــد.       ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

وقتی سانتریفیوژهای هسته ای را جوانهای 
انــکار  بعضــی  بودنــد؛  کــرده  درســت  مــا 
میکردند و دیدید چه شد... االن هم همین 
جور اســت؛ این واکســن را درســت کردند و 

تست انسانی شد.      ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

بـــه من کتبـــًا گـــزارش دادند که واکســـن 
داخلی را به وجود آوردند و ما شدیم جزو 
پنج شـــش کشـــوری در دنیا کـــه میتواند 
واکسن کرونا را تولید کند و زیرساخت های 

خوبی هم دارد.       ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

ــد  ــاده شـ ــا آمـ ــرای کرونـ ــه بـ ــنی کـ واکسـ
انـــکار  را  ایـــن  مایـــه ی افتخـــار اســـت؛ 
ــور  ــّزت یـــک کشـ ــه ی عـ ــن مایـ ــد؛ ایـ نکننـ

اســـت.      ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

امـــروز واکســـن از راه هـــای مختلـــف در طریـــق 
تولیـــد و آزمایـــش و بـــه فعلّیـــت رســـیدن اســـت. 
ـــی  ـــده؛ بعض ـــور ش ـــرای کش ـــرو ب ـــه ی آب ـــن مای ای
تحلیلگرهـــای خارجـــی کـــه باانصـــاف هســـتند 

ـــا را.     ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ـــور م ـــد کش ـــین میکنن تحس

ـــتهای  ـــه دس ـــد ک ـــر نماندن ـــا منتظ ـــای م جوانه
بخیـــل خارجی هـــا بـــه مـــا واکســـن بفروشـــند... 
از همـــان روزهـــای اّول شـــروع کردنـــد بـــه تـــاش 
کـــردن؛ از طـــرق مهّمـــی در زمینـــه ی واکســـن کار 

کردنـــد تـــا رســـیدند بـــه واکســـن.      ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
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بدانیـــد کـــه آرزوهـــای امریـــکا در یـــک صـــورت نشـــدنی و در 
صـــورت دیگـــر کامـــا شـــدنی اســـت. در چـــه صورتـــی نشـــدنی 
ــان  ــردم، همچنـ ــرهای مـ ــاد و قشـ ــه آحـ ــی کـ ــت؟ در صورتـ اسـ
کـــه در صحنـــه حضـــور داشـــتند، انقـــاب را مـــال خودشـــان 
ــور  ــائل کشـ ــه مسـ ــتند و بـ ــان دانسـ ــؤوالن را از خودشـ و مسـ
در  هـــم  بعـــد  بـــه  اکنـــون  از  بودنـــد،  انقـــاب حّســـاس  و 
صحنـــه حضـــور داشـــته باشـــند، انقـــاب را مـــال خودشـــان 
ــد -  ــان بداننـ ــؤوالن را از خودشـ ــت - مسـ ــه هسـ ــد - کـ بداننـ
کـــه هســـتند - بـــه مســـائل انقـــاب بی اهمیـــت نباشـــند و 
نســـبت بـــه کشـــور و انقـــاب خودشـــان احســـاس مالکیـــت 
کننـــد. اگـــر ایـــن باشـــد - کـــه تـــا امـــروز بحمـــداهلل بـــوده اســـت 
- نـــه امریـــکا کـــه اگـــر ده ابرقـــدرت مثـــل امریـــکا هـــم در دنیـــا 
ــم  ــاب کـ ــن انقـ ــِر ایـ ــی از سـ ــت مویـ ــد توانسـ ــند، نخواهنـ باشـ

کننـــد.     ۱۳۷۴/۱۱/۲۰

حضور در صحنه
 آرزوهای آمریکا را نشدنی می کند

خطبه های انقالب  

در نقدها
خدا را در نظر داشته باشید

به رسم آیه ها  

اگـــر از محّرمـــات اجتنـــاب کردیـــم و واجبـــات را انجـــام دادیـــم، 
ایـــن کار پـــرواز را بـــرای مـــن و شـــما ممکـــن و فراهـــم میکنـــد؛ 
چیـــز بیشـــتری هـــم الزم نیســـت.  ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ همـــه ی 
واجبـــات شـــرعی، اجتنـــاب از همـــه  ی محرمـــات، تشـــکیل 
دهنـــده  ی مجموعـــه  ای اســـت از داروی تجویـــز شـــده ی از 
ســـوی پـــروردگار بـــرای تقویـــت بنیـــه ی روحـــی و اصـــاح امـــور 
دنیـــا و آخـــرت انســـان - اصـــاح جامعـــه، اصـــاح فـــرد - 
منتهـــا در ایـــن مجموعـــه بعضـــی از عناصـــر کلیـــدی هســـتند 
کـــه شـــاید بشـــود گفـــت نمـــاز کلیدی تریـــِن ایـــن عناصـــر 

اســـت.     ۱۳۸۷/۰۸/۲۹

نمـــــــاز
کلید اصالِح امور ماست

درس اخالق  

گزارش هفته

نقـــد بایـــد منصفانـــه، عاقانـــه و مســـئوالنه باشـــد. هنـــر ایـــن 
ــراى  ــد، بـ ــرف بزنـ ــه حـ ــی و منصفانـ ــان، منطقـ ــه انسـ ــت کـ اسـ
خاطـــر هـــواى نْفـــس، جهـــات شـــخصی و قدرت یابـــی حـــرف 
ــَر و  ـــمَع و الَبَصـ ــد؛ »إّنَ الّسَ ــته باشـ ــر داشـ ــدا را در نظـ ــد، خـ نزنـ
ًال«؛)۱( بدانیـــد خـــود ایـــن 

ُ
 أولِئـــَك کاَن َعنـــُه َمســـؤ

ُّ
الُفـــؤاَد ُکل

حرفـــی کـــه میزنیـــد، در روز قیامـــت عملـــی اســـت کـــه مجّســـم 
میشـــود در مقابـــل شـــما، و خـــداى متعـــال مؤاخـــذه میکنـــد، 
ســـؤال میکنـــد؛ نمیشـــود هـــر حرفـــی را انســـان به خاطـــر 
ــرى  ــر از انقابی گـ ــی غیـ ــد. انقابی نمایـ ــودش بزنـ ــل دل خـ میـ
اســـت؛ انقابی نمایـــی ]یعنـــی[ آدم جـــورى عمـــل کنـــد کـــه 
ســـختی  کار  انقابی گـــرى  هســـتیم[؛  ]انقابـــی  مـــا  کأّنـــه 

اســـت؛ پابنـــدى و تدّیـــن الزم دارد.     ۹۶/۱۰/۶
1( سوره اسراء، آیه 36

شهرستان سردشـــت با بمبهای اهدایی غربی در 
ســـال ۶۶، یازدهم تیرماه ۶۱ ســـالروز ترور شـــهید 
صدوقـــی در محراب عبادت و دوازدهم تیرماه۶۷ 
سالروز حمله ناوگان نظامی آمریکا به هواپیمای 
مسافربری. اقدامات وحشـــیانه ای که گویا برای 
مدعیان حقوق بشـــر محلی از اعـــراب ندارد. انگار 
نه انگار که حقوقی از بشری در این سوی کره زمین 
لگدمال شـــده. مهم آن ســـوی کره زمین اســـت و 
ماک و معیارها هم آنجاست. از این رو موضوعی 
که بـــا ماک ها و معیارهای مغرب زمین همخوان 

نباشد، سرانجامش نادیده گرفته شدن است. 
از نـــگاه تمـــدن غرب، آمال و آرزوهای بشـــر همان 
آمـــال و آرزوهای ایدئولوژی غربی اســـت؛ بشـــری 
که در خودمحوری گوی ســـبقت را از ابنای بشر در 
همه ی دوره های تاریخ ربوده و حاال هم دربســـت 
در خدمـــت نظام ســـرمایه داری اســـت. هر لذت و 
منفعتی که این نوع از ابنای بشـــر طالب آن باشـــد 
جزو حقوِق »انســـان« محســـوب می شـــود ولو 
آنکه برخاف متعالی ترین اصول انسانی، اخاقی 
و الهـــی باشـــد: »ارزش هـــاى اخاقـــی در آن جـــا، 
هیـــچ مانعـــی بـــراى آزادى نیســـتند. مثا نهضت 
همجنس بـــازى در آمریکا، یکی از نهضت هاى رایج 
اســـت! افتخار هم می کنند؛ در خیابانها تظاهرات 
ه ها عکس هایشـــان را 

ّ
هم راه می اندازند؛ در مجل

هـــم چاپ می کنند؛ با افتخـــار هم ذکر می کنند که 
فـــان تاجـــر و فان رجل سیاســـی جـــزو این گروه 
اســـت؛ هیچ کس هـــم خجالت نمی کشـــد و انکار 
نمی کنـــد! باالتر از این، بعضی از اشـــخاصی که با 
این نهضت مخالف می کنند، مورد تهاجم شـــدید 
بعضی از مطبوعات و روزنامه ها واقع می شـــوند 
که ایشان با نهضت همجنس بازى مخالف است! 
یعنی ارزش اخاقی، مطلقًا حّد و مرزى براى آزادى 

معّین نمی کند.«     ۱۳۷۷/۶/۱۲
ســـوی دیگر ماجـــرا آن اســـت که هر فـــرد، گروه 
و جامعـــه ای کـــه بـــه هـــر دلیلـــی بـــا ارزش های 
غیراخاقـــی انســـاِنِ  غرِب مدرن همراه نباشـــد، 
متهم می شـــود به نقض آزادی و حقوق اّولیه ی 
انســـانی و بشـــری: »طـــرح مســـئله ی حقـــوق 
بشـــر، برای فریب و وســـیله ی فشـــار است که اگر 
خواســـتند دولتی را زیر فشار افکار عمومی قرار 
بدهند، با تهمت نقض حقوق بشـــر زیر فشار قرار 
بدهند و خودشـــان را متولی حقوق بشر در دنیا 
معرفی کنند.«     ۱۳۶۹/۱/۲ »آمریکایی ها در باب 
حقوق بشـــر پرگوئی می کنند، اّمـــا ده ها اردوگاِه 
شکنجه چون گوانتانامو و ابوغریب بپا می کنند، 
یـــا در مقابـــل چنیـــن فجایـــع کم نظیـــری مانند 
هیروشـــیما و حلبچه و خطـــوط دفاعی ایرانیان 
در جنـــگ تحمیلی ســـکوت رضایت آمیز در پیش 

می گیرند.«     ۱۳۸۳/۱۰/۲۹
از نگاه دولت های غربی و آمریکایی، آرمان شـــهر 
نهایی انســـان همـــان نظام لیبرال دموکراســـی 
بر کشـــورهای اروپایی و آمریکایی اســـت. اصول 
لیبرال دموکراســـی حکم می کند که برای بســـط 
و گســـترش آن از هر ابزار و وســـیله ای اســـتفاده 
شـــود تا موانع کنار زده شـــود ولـــو آنکه برخاف 
اصول انسانی و دموکراتیک باشد: »آمریکا شده 
است پرچم دار حقوق بشر! آمریکای هیروشیما، 
آمریکای گوانتانامو، آمریکای ابوغریب، آمریکای 

راه اندازنده ی جنگ و ناامنی در بســـیاری از نقاط 
عالـــم، آمریکای سانســـور در داخل خود کشـــور 
آمریـــکا؛ اینهـــا بـــه مـــا می گویند نقـــض حقوق 
بشـــر؛ اّما خودشـــان بزرگ تریـــن ناقض حقوق 
بشـــرند!«     ۱۳۸5/۱/۱ در ایـــن نگاه، اینکه اصول 
اّولیه ی انســـانی در بســـیاری از نقاط دنیا توسط 
تفنگ داران آمریکایی نقض می شـــود، اهمیتی 

ندارد! 
مشت آهنین لیبرال دموکراسی برای بسط و ترویج 
تفکرش، خود را آزاد می داند که بین دیگر جوامع 
دیگر از هر ابزاری استفاده کند: »آمریکایی ها پرچم 
حقـــوق بشـــر را در دســـت گرفته اند؛ اّمـــا بدترین 
کارهای ضدحقوق بشـــری دارد زیـــر چتر حمایت 
آمریـــکا اتفـــاق می افتـــد و اینهـــا نه فقـــط مقابله 

نمی کنند، بلکه حمایت می کنند!«      ۱۳۹۱/۸/۱۰
عجیـــب هم نخواهد بـــود، چراکـــه در جهان بینی 
معرفـــت مدرن، هر کســـی آمالی به جز آمال بشـــر 
غربی داشـــته باشـــد، اصوًال »بشـــر« محســـوب 
نمی شـــود که حقوقـــی ماننـــد دیگر انســـان ها 
داشـــته باشـــد. آپارتایـــد و نژادپرســـتی مدرنـــی 
کـــه تفاوتی بـــا دوران بـــرده داری چند قـــرن قبل 
غـــرب ندارد. در چنین وضعیتی اســـت که کشـــتار 
الجزایری ها توســـط اســـتعمارگران فرانســـوی، 
تکه تکه کردن خاک ســـرزمین های اســـامی پس 
از جنگ جهانی اّول، بخشـــیدن خاک فلسطین به 
صهیونیست ها، لشگرکشی به عراق و افغانستان 
و ســـوریه و حمایـــت از گروه هـــای ریـــز و درشـــت 
تروریستی مانند منافقین و داعش، نقض حقوق 
بشر و زیرپاگذاشـــتن اصول انسانی نیست، بلکه 
بسط و گسترش دموکراسی محسوب می شود. 
حـــاال نیـــز حمایـــت بی وقفـــه از ۷۰ ســـال کشـــتار 
و النه کـــردن  توســـط صهیونیســـت ها  تـــرور  و 
تروریست هایی مانند منافقین زیر سایه ی امنیت 
دولت های اروپایـــی در قلب اروپا هم به نام مبارزه 
با نظام های دیکتاتوری غرب آســـیا و بســـط آزادی 

سند می خورد.
تأمیـــن امنیـــت عُمال یک گـــروه تروریســـتِی در 
اروپا حمایت از آزادی  فردی انســـان ها محسوب 
می شـــود ولـــو آنکـــه به ضرب وشـــتم کســـانی 
ختم شـــود کـــه کامـــا متمدنانـــه می خواهند 
مطالباتشان را از مجرای انتخابات پیگیری کنند؛ 
واقعیتی مضحـــک از وضعیت کاریکاتوری امروز 
جهـــان که کباده کش حقوق بشـــر و حق انتخاب 
انسان هاســـت: »امـــروز پرچـــم حقوق بشـــر در 
دســـت امریـــکا و انگلیـــس و کشـــورهایی از این 
قبیل، به یک چیز مسخره و خنده آور تبدیل شده 

است!«     ۱۳۸۳/۱۰/۱۹
در چنیـــن وضعیتـــی، حرکـــت آن بانـــوی ایرانی و 
باالبـــردن گذرنامـــه ی منقـــش به نشـــان »اهلل« 
جمهـــوری اســـامی در برابر منافقیـــن و اعوان و 
انصار وابســـته به دربار سعودی که فرق صندوق 
رأی و صنـــدوق میـــوه را نمی داننـــد آن هم در دل 
غـــرب مـــدرن، حرکتـــی نمادین در نفـــی طاغوت 
محســـوب می شـــود؛ نمادی از قیام بـــرای خدا و 
علیه »حقوق بشر آمریکایی« و هر آنچه که انسان 
را در برابر پیشـــگاه الهی به کبر و استکبار واداشته 
اســـت؛ استکبار قرن بیســـت ویکمی که همان کبر 
ابلیس گونـــه ی ابتدای خلقت اســـت و ابلیس را از 

فرمان خدا بازداشت. 

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   
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ارزش آقای رجایی، ارزش 
آقـــای باهنـــر، ارزش آقای 
بهشـــتی و ارزش این ائمۀ جمعۀ مظلوم ما به 
این نبود که یک دســـتگاهی دارد، ارزششان به 
این بود کـــه »خودی« بودند، بـــا مردم بودند، 
برای مردم خدمت می کردند، مردم احســـاس 
کـــرده بودند که اینهـــا برای آنهـــا دارند خدمت 
می کنند ولهذا آن همه تبلیغاتی که با دستهای 
فاســـد بر ضد مرحـــوم بهشـــتیـ  بالخصوصـ  
آنقدر کارها کردند و نســـبت بـــه مرحوم رجایی 
هم، آن آدم فاسد آنقدر پافشـــاری کرد و اذیت 
کرد. مـــردم همان طـــور آن تافی هایـــی که در 
آن وقت ســـر آن مظلوم در آمد، مردم درســـت 
کردند و بعد از فوت ایشـــان آن طـــور کردند. و 
همۀ شـــما باید وضعتان یـــک همچو وضعی 

باشد.     ۱۳۶۱/۰۶/۰۷

کالم امام  

بهشتی با مردم بود

جمهوری اســــامی، مردمی اســــت؛ مردمی 
است، یعنی مســــئوالن نظام از مردم و نزدیک 
به مردم باشــــند، خــــوی اشــــرافی گری، خوی 
جدائــــی از مردم، خــــوی بی اعتنائــــی و تحقیر 
مردم در آنها نباشــــد. ملت ما قرنهای متمادی 
خوی اشــــرافی گری را، اســــتبداد و دیکتاتوری 
را در حاکمــــان نابحِق این کشــــور تجربه کرده 
و دوران جمهوری اســــامی دیگــــر نمیتواند 
اینجور باشــــد. دوران جمهوری اسامی یعنی 
دوران حاکمیت آن کســــانی کــــه از مردمند، با 
مردمنــــد، منتخب مردمند، در کنــــار مردمند، 
رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این، معنای 
مردمی اســــت. مردمی اســــت، یعنی باید به 
عقاید مــــردم، به حیثیــــت مردم، بــــه هویت 
مردم، به شــــخصیت مردم، بــــه کرامت مردم 
اهمیت گذاشته بشود. اینها مردمی است.     

۱۳۸۸/۰۷/۱5

در اّوِل انقاب، دو جریـــان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یک 
جریان، جریان انقـــاب و حاکمیت قرآنی و اســـامی بود 
- که امام و قاطبه ملت این راه را دنبـــال میکردند - یک 
جریان هـــم جریانی بود که به حاکمیـــت دین خدا در این 
کشور راضی نبود... آن جریان اّول صاحب منطق و حرف 
بود و در مقابل غوغاگرِى جریان مقابل محکم ایســـتاد. 
هرکس که در این صف آرایی توان ایســـتادگیش بیشـــتر 
بود، بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت... بعضیها را با تهمت 
از میدان خارج میکردند؛ بعضیها را با تضعیف و اهانت از 
رو می بردند؛ لیکن بعضی مثل شـــهید بهشتی را نمیشد 
با این چیزها از میدان خارج کرد؛ آن وقت به شـــیوه ترور 
متوّسل شـــدند... اینها شـــهدای هوّیت اصلِی اسامِی 
نظامند؛ چون در مقابل دشمنان ایســـتادند... البته آن 

انگیزه های دشمن، امروز هم هست.     ۱۳۷۸/۰۴/۰۷
هفتم تیر سالروز شهادت آیت اهلل شهید بهشتی در سال 1360

جمهوری اسالمی 
دوران حاکمیت مردم

شهید بهشتی
شهیِد تثبیِت »هویت اسالمی نظام«

دولت جوان حزب اللهی  

روایت تاریخی  

سؤال: وقتی درباره دیگران صحبت می کنیم، 
چه سخنی غیبت محسوب می شود؟

جواب: غیبت آن اســـت که در غیاب مسلمان، 
با قصد مذمت و ایراد نقص بر او، عیب مخفی 

و پوشیدۀ او را نقل کنند.

چه سخنی غیبت است؟

احکام  

خانواده ایرانی  

حزب اهلل این است  

مســئله  ســامت، جــزو مســائل درجــه ی 
یک هر کشــوری اســت، یعنی اگر ما دو ســه 
مســئله ی درجــه  یــک را بخواهیم کنــار هم 
بگذاریم، باشک یکی از آنها مسئله  سامت 
و بهداشــت و درمــان اســت.    ۱۳۹۱/۱۰/۱۱      
مســئله  ســامت جزو اولین مســائل مهم 
زندگی جوامع اســت. این حدیث »نعمتان 
حقیقتــًا  األمــان«  و  الّصّحــة  مجهولتــان 
انگشت اشــاره ای اســت به یک امر اساسی 
و حیاتــی. هــم ســامت، هــم امنیــت در 
شــمار نعمتهای بزرگی اســت که انســان تا 
از آن محــروم نباشــد، اهمیــت و ارزش آن را 
نمیفهمد؛ مثل هوا، مثل تنفــس. تا وقتی 
انســان تنفس میکند، اهمیــت این نعمت 
رایــگان را درک نمیکنــد؛ تنفس که مشــکل 
شد، انسان آن وقت حس میکند چه نعمت 

بزرگی از دست رفته.     ۱۳۸۹/۲/۱ 

در دنیــای غــرب و همین کشــورهای اروپایــی که این 
همه مّدعی دفــاع از حقوق زنان هســتند که تقریبًا 
همه  اش هم دروغ اســت تا دهه  های اّول این قرنی 
که تمام شد، زنان نه فقط حّقِ رأی نداشتند، نه فقط 
حّقِ گفتن و انتخاب کردن نداشتند، حّقِ مالکیت هم 
نداشتند. یعنی زن مالک اموال موروثی خودش هم 
نبود؛ اموال او در اختیار شــوهر بود! در اسام بیعت 
زن، مالکیت زن، حضور زن در این عرصه  های اساسی 
سیاسی و اجتماعی، تثبیت شده اســت: »اذا جاءک 
المؤمنــات یبایعنــک علی ان ال یشــرکن بــاهلل«. زنها 

می آمدند با پیغمبر بیعت می کردند. پیغمبر اســام 
نفرمود که مردهــا بیایند بیعت کنند و بــه تبع آن ها، 
هرچه که آن ها رأی دادنــد، هرچه که آن ها پذیرفتند، 
زنها هم مجبور باشند قبول کنند؛ نه. گفتند زنها هم 
بیعت می  کنند؛ آن ها هم در قبــول این حکومت، در 
قبول این نظم اجتماعی و سیاسی شرکت می  کنند. 
غربی  ها هزار و ســیصد ســال در این زمینه از اســام 
عقبند و این اّدعاها را می  کننــد! در زمینه  ی مالکیت 
نیز همین طور؛ و در زمینه  هــای دیگری که مربوط به 

مسائل اجتماعی و سیاسی است.      ۷۹/۰۶/۳۰

انقاب با کودتـــا و حرکت نظامـــی به وجود 
نیامد؛ این انقاب به وسیله ی مردم به وجود 
آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقـــاب مردم، با 
ایمان مردم بـــه وجود آمد؛ با همیـــن نیرو از 
خود دفاع کرد، با همیـــن نیرو هم باقی ماند 
و ریشه دواند. این مردم ایران عزیز بودند که 
ایستادگی کردند. مدام تهدید شدیم، مدام 
گفتند حملـــه میکنیم، مـــدام گفتند تحریم 
میکنیم، مردم نه از تهدید نظامی ترسیدند، 
نه از تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ 
نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ 
از این پس هم باید همین باشد. مردم ما باید 
انقابی بمانند و انقابی حرکت کنند و همه 
قّیت 

ّ
انقابی باشند تا بتوانیم این راه را با موف

پیش برویم و ادامه بدهیم.     ۱۳۹5/۰۳/۱۴

حق رأی زنان در در دنیای مدعیان دروغین

باید انقالبی بمانیم
 تا بتوانیم راه را ادامه دهیم

عکس نوشت  
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سالمت ، مسئله درجه یک کشور است


