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ـــآٌء  حی
َ
ـــت: ا ـــوده اس ـــال فرم ـــدای متع ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــت ه

ّ
ـــد. عل ـــد ش ـــم نخواه ـــد، گ ـــد ش ـــه نخواه ـــهیدان کهن ـــام ش ـــهیدان و ن ـــاد ش ی

ــول  ــزرگ در طـ ــّیون بـ ــزرگ، سیاسـ ــای بـ ــه علمـ ــتند؛ این همـ ــور هسـ ــم این جـ ــهدای تاریـــخ هـ ــه شـ ــر. کمااینکـ ــد دیگـ ــم؛ زنده انـ ِهـ ــَد َرّبِ ِعنـ
تاریـــخ وفـــات یافتنـــد و از دنیـــا رفتنـــد و کمتـــر کســـی از آنهـــا در یادهـــای جامعـــه مانـــده، اّمـــا شـــهدایی کـــه شـــناخته شـــدند به عنـــوان 

شـــهید، یادشـــان زنـــده اســـت و زنـــده خواهـــد بـــود.      ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 
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»خطحزباهلل«اهمیتوابعـادفرماناخیررهبـرانقالبخطاببهجوانانرابررسـیمیکند

»جهــــــاِدتبییــــن«»جهــــــاِدتبییــــن«دربرابــرتحریفدربرابــرتحریف

ادامه در صفحه ۳

سراب امنیت عاریتی 
تجربه تاریخی تأمین امنیت 

با تکیه بر ارتش های خارجی چیست؟

»ما یک حکومتیم!« سران جبهه پیروز جنگ   گزارش
جهانی اّول به همراه آمریکا در پاریس جمع هفتـه

شــــده بودند تا درباره تقســــیم بندی های 
سیاســــی جدیِد پس از جنگ تصمیم گیری 
کنند. هرچند گروه هــــای کوچک و بزرگ از دیگر اقوام هم 
حاضر بودند، اّما پروژه اصلی داشــــت توســــط فرانسه، 
انگلیس، روســــیه و آمریکا رقم می خورد. رنگ ولعاب کار، 
صلــــح و جامعه بین المللی بود، اّمــــا باطن و واقعیت کار 
همــــان عبارتی بــــود که در ابتــــدای متن ذکر شــــد و در 
کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ هم صراحتًا از سوی 
مقامات اعالم شــــد: »ما یک حکومتیم!« و »ما« در این 

عبارت، یعنی بلوک قدرت غربی!
در جبهــــه اروپا، آلمان شکســــت خورده بــــود. این طرف 
در غرب آســــیا هم حکومت امپراتوری عثمانی به عنوان 
پهناورتریــــن خــــاک مســــلمان فروریخته بــــود. هرچند 
انگلیس و فرانسه پیش از این در قالب توافق »سایکس 
پیکو« تصمیم اصلی خودشــــان را گرفتــــه بودند و حاال 
در پاریس نشســــته بودند تا وسعتی که امروز به تنهایی 
کشــــورهای عراق، مصــــر، عربســــتان، ســــوریه، لبنان، 
فلسطین، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال 
آفریقا را دربرمی گیرد، بین خود تقســــیم کنند؛ بازگشت 

استعمار قرن هیجدهم و نوزدهم به نام صلح! 

مرزهای سیاســــی امــــروز در غرب و جنوب  غرب آســــیا 
را عمدتًا کارمندان انگلیســــی، فرانســــوی و آمریکایی 
طراحــــی کردند، بــــدون آنکه نظــــر ســــاکنان و زنان و 
مردان این منطقه برایشــــان مهم باشــــد. سر برآوردن 
حکومت هایی که هر یک سرســــپرده یکی از بلوک های 
قدرت بودند، نتیجه این ســــاختار بود. کشــــف نفت در 
کنار پایان جنگ جهانی دوم و جنگ ســــرد بین دو بلوک 
شــــرق و غرب اهمیت این منطقه سوق الجیشــــی را در 
جهــــان مضاعف کرد. صــــالح مردم و جوامــــع منطقه 
مهــــم نبود، حکومت ها یا باید در اردوگاه شــــرق خیمه 

می زدند یا در اردوگاه غرب. 
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به رسم آیه ها  |    ۳

دانشوسیـلهنجـات
ورستــــگــاریانســـاناســت

قدرتوامنیتبااستقاللازبیگانهواتکابهخودحاصلمیشود

    تصویر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان پس از ۲۰ سال اشغالگری ارتش آمریکا در این کشور
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یف »جهاِد تبیین« در برابر تحر
»خطحزباهلل«اهمیتوابعادفرماناخیررهبرانقالبخطاببهجوانانرابررسیمیکند

ایجاداعتقادعمومی
از مهم تریــن رویکردهــا و شــیوه های حرکــت انقــالب 
اســالمی تبییــن اســت: »در مبــارزات اســالمی، در همــه 
ــت دارد.« ۱۳۸۷/۰۲/۱۴ »کار  ــی اهمی ــن خیل ــال تبیی ح
انقــالب از اســاس بــا تبییــن، روشــنگری، بیــان منطقــی، 
مســتدل و دور از جنجــال بــود.«  ۱۳۹۰/۰۴/۱۳و ایــن در 
حالــی اســت کــه »تفکــر مارکسیســتی آن روز اعتقــاد بــه 
ــارزه یــک ســنت اســت،  ــد مب تبییــن نداشــتند؛ میگفتن
ــد.«    ــه نگوئی ــد، چ ــه بگوئی ــت؛ چ ــد یاف ــق خواه تحق
ــا از  ــی کار م ــای اساس ــزو راهبرده ــذا »ج ۱۳۸۷/۰۲/۱۴  ل
اول، مســئله ی تبییــن بــوده اســت.« ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ و 
برهمیــن اســاس هــم تفکــر انقالبــی رواج پیــدا کــرد: 
»بــدون تبییــن و تبییــن بلیــغ، قطعــا هیــچ فکــری 
و هیــچ اندیشــه ی متقنــی، توفیــق رواج و اعتقــاد 

ــرد.«  ۱۳۸۹/۰۴/۱۴  ــد ک ــدا نخواه ــی را پی عموم
ــی و اعتقــادی هــم اصــل دعــوِت  ــه ی دین از جهــت عقب
ــن،  ــود: »تبیی ــتوار ب ــن اس ــه ی تبیی ــر پای ــالم ب ــدر اس ص
بیــان، مهم تریــن وظیفــه ی پیغمبــران اســت. دشــمنان 
اســتفاده  پرده پوشــی ها  و  جهل هــا  از  پیغمبــران 
میکننــد.«  ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ تبییــن حقایــق در ســیره ی 
خطبه هــای  »شــما  داشــت:  پررنگــی  نمــود  علــوی 
تبییــن  آنهــا  از  بســیاری  کنیــد،  نــگاه  را  نهج البالغــه 
وجــود  روز  آن  جامعــه ی  در  کــه  اســت  واقعیاتــی 
داشــته.«       ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ ومبنــای مهــم قیــام حســینی 
ــگ روز  ــه جن ــط ب ــین را فق ــام حس ــود: »ام ــن ب ــز تبیی نی
ــد شــناخت؛ آن یــک بخــش از جهــاد امــام  عاشــورا نبای
ــه تبییــن او، امــر بــه معــروف او، نهــی  حســین اســت. ب
منــی و  در  توضیــح مســائل گوناگــون  او،  از منکــر 
ــناخت.«  ــد ش ــگان بای ــا و نخب ــه علم ــاب ب ــات، خط عرف
  ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ بنابرایــن »جهــاد فقــط شمشــیر گرفتــن 
و جنــگ کــردن در میــدان قتــال نیســت؛ جهــاد شــامل 
جهــاد فکــری، جهــاد عملــی، جهــاد تبیینــی و تبلیغــی و 

جهــاد مالــی اســت.«      ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
و نکتــه ی کلیــدی اینکــه اگــر تبییــن نباشــد، فرصــت 
ــمن  ــط دش ــردم توس ــازی م ــری و گمراه س ــرای اغواگ ب
در عرصه هــای مختلــف بــاز خواهــد شــد کــه تولیــد 
گروهــک داعــش یکــی از نمونه هــای ایــن مســئله در 
ســالهای اخیــر اســت: »امــروز به خاطــر اینکــه فریضــه ی 
تبییــن را مــا درســت انجــام ندادیــم، یــک عــده ای دچــار 
ــد کار  ــالم دارن ــرای اس ــه ب ــال اینک ــه خی ــد و ب گمراهی ان
میکننــد، علیــه اســالم دارنــد کار میکننــد... بــه جــای 

دشــمن، اینهــا دارنــد بــا مســلمانها میجنگنــد.«
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۹   

تبیینبایدهنرمندانهباشد
»خیلــی از حقایــق هســت کــه بایــد تبییــن بشــود.«    
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ مهمتریــن موضوعــات و پدیــده هایــی 
کــه تببیــن دربــاره آن اهمیــت دارد و »آن چیــزی کــه 
امــروز پیــش پــای ملــت مــا اســت، عبــارت اســت از تبییــن 

معــارف انقــالب اســالمی.«      ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ســکوت در 
قبــال تحریــِف حقایــق انقــالب جایــز نیســت: »امــروز 
همــه افــراد مســئولند و اگــر دیدنــد حقایــق و محکمــات 
ــه  ــرد، وظیف ــرار میگی ــف ق ــورد تحری ــالب م ــالم و انق اس
دارنــد تبییــن کننــد؛ نباید ســکوت کننــد.«     ۱۳۸۰/۰۳/۱۴ 
همچنیــن مســائل جــاری کشــور بایــد بــرای مــردم تبییــن 
ــن  ــجویان همی ــم دانش ــف مه ــی از وظای ــه یک ــود، ک ش
اســت: »حرفهایتــان را، نظراتتــان را بگوییــد؛ در مســائل 
مهــم کشــور؛ در مســئله ی اقتصــاد مقاومتــی تبییــن 
مســئله ی  در  علمــی  پیشــرفت  مســئله ی  در  کنیــد، 
ارتبــاط بــا آمریــکا ]تبییــن کنیــد[؛ بــرای خیلی هــا روشــن 
ــور  ــم کش ــائل مه ــر مس ــت.«     ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ از دیگ نیس
»مســئله ی ســبک زندگــی اســالمی ایرانــی کــه مــا مطــرح 
ــن  ــن را تبیی ــت، ای ــی اس ــور بررس ــن درخ ــب ای ــم، خ کردی
کنیــد، هــم خودتــان عمــال و هــم تبیینــی. مســئله ی 
فرهنــگ، یکــی از مســائل مهــم اســت، ایــن را تبییــن 

کنیــد.«      ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
البتــه در عرصــه ی جهــاِد تبییــن »توجــه بــه نیازهــای روز 
و نــوآوری در ادبیــات و روش هــا بگونــه ای کــه بــر جــان 
ــرایط  ــیند،«       ۱۳۹۷/۰۵/۲۸از ش ــان بنش و دل مخاطب
الزم اســت و بایــد از ظرفیــت هنــر، ماننــد مداحــی و شــعر 
ــر  ــا فک ــن، ب ــد روش ــا دی ــالب را ب ــداف انق ــرد: »اه ــره ب به
بــاز، بــا اندیشــه ی عمیــق، در شــعر بگنجانیــد و آن را بــا 
صــدای خــوش، بــا لحــن خــوش، بــا شــیوه های هنــری 

در جلســه ]مداحــی[ القــا کنیــد.«      ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

راههایبصیرتافزاییوگفتمانسازی
دانشــجویان و نســل جــوان بــرای انجــام وظیفــه ی تبییــن 
ابزارهــای مختلفــی دارنــد: »همیــن نشــرّیات دانشــجویی 
چیــز خوبــی اســت... ایــن اســتداللهای انقالبــی شــما را 
منتشــر بکننــد تــا مــردم اینهــا را بخواننــد.«      ۱۳۹۵/۰۴/۱۲  
یکــی دیگــر از راه هــا ایــن اســت کــه »در ســخنرانی های 
قبــل از خطبه هــای نمازجمعــه یــک برنامه ریــزی بکننــد، 
دانشــجوهایی کــه اهــل حــرف زدن هســتند، از طــرف 
متنهــای  بشــوند،  کمــک  بشــوند،  پشــتیبانی  جمــع 
ــد[.«    ــد در نمــاز جمعــه ]بخوانن ــد، برون ــه کنن خوبــی تهّی
    ۱۳۹۵/۰۴/۱۲»مســئله ی نمــاز جمعــه و امثــال اینهــا، 
گفتمــان درســت میکنــد، اینهــا فکــر و مطالبــه ی عمومــی 
ایجاد میکند و این خیلی باارزش اســت،«      ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ 
فضــای مجــازی از دیگــر بســترهای تبییــن و بصیرت افزایــی 
اســت: »پاســخ بــه اشــکاالت را، پاســخ بــه ابهام آفرینی هــا 
را در ایــن فضــا بــا اســتفاده ی از ایــن امــکان منتشــر کنیــد 
و میتوانیــد در ایــن زمینــه بــه معنــای واقعــی کلمــه جهــاد 

کنیــد.«     ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

دوریازبداخالقیواختالف
امــا تبییــن الزاماتــی هــم دارد کــه رعایــت آنهــا شــرط 
ــن  ــی در ای ــل قطع ــت: »اص ــق اس ــخن ح ــی س اثربخش
بــاب ایــن اســت کــه بایســتی از شــیوه ی اخالقــی در ایــن 

کار پیــروی کــرد.« ۱۴۰۰/۰۷/۰۵تبییــن نیازمنــد آگاهــی 
و عقالنیــت اســت: »جوانهــای مــا امــروز بحمــداهلل 
عقالنیــت،  بــه  مجهــز  فکــر،  بــه  مجهــز  مجهزنــد؛ 
مجهــز بــه آگاهی هــای فــراوان، و میتواننــد در ایــن 
زمینه هــا خیلــی تــالش کننــد. خودتــان را آمــاده کنیــد، 
ایــن تجهیــزات را در خودتــان افزایــش بدهیــد.«   
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵و تبییــن حقایــق بــا هیاهــو بــه دســت 
نمی آیــد: »تبییــن را اســاس کار بدانیــد. بنــده میبینــم 
ــای  ــرادی، جوانه ــک اف ــی، ی ــک جماعت ــات ی ــی اوق گاه
احتمــاال صالــح و مومنــی بــا یــک کســی مخالفنــد یــا بــا 
یــک جلســه ای مخالفنــد، بنــا میکننــد هیاهــو کــردن 
و جنجــال کــردن و شــعار دادن؛ بنــده بــا ایــن کارهــا 
موافــق نیســتم... هیــچ فایــده ای نــدارد. فایــده در 
تبییــن اســت.« ۱۳۹۵/۰۳/۰۳در حقیقــت آنجایــی کــه 
کار بــه دعــوا وهیاهــو، بیانجامــد جایــی بــرای تبییــن 
نیســت: »آن شــکلی کــه در آن فتنــه به وجــود بیایــد، 
ــت. آن  ــوب نیس ــکل مطل ــد، آن ش ــود بیای ــوا به وج دع
ــرای  ــد، ب ــود بیای ــی به وج ــردم آگاه ــرای م ــه ب ــکلی ک ش
مســئولین تنبــه بــه راه حل هــا به وجــود بیایــد، آن 

شــکل بســیار مطلــوب اســت.«  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

وظیفهایکهبردوشمسئوالناست...
البتــه مســئولین و مدیــران کشــور هم وظیفــه ی تبیینی 
دارنــد. ممکــن اســت مــردم در قبــال برخــی تصمیمــات 
مســئولین و سیاســتها دچــار ابهــام شــوند »باطــن ایــن 
ــد؛  ــم را نمیدانن ــن تصمی ــر ای ــتدالل ب ــا اس ــم را، ی تصمی
چــون نمیداننــد، معتــرض میشــوند. خیلــی خــب، بــرای 
آنهــا تبییــن کنیــد؛ بعضــی از چیزهــا هســت کــه بایــد 
تبییــن بشــود و گفتــه بشــود.«    ۱۴۰۰/۰۴/۰۷کارگــزاران 
ــه ای در  ــرد خصمان ــه رویک ــه دور از هرگون ــد ب ــام بای نظ
قبــال اعتراضــات و شــبهات، پاســخگویی بــا رویکــرد 
ــن  ــد: »راه تبیی ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــن را در دس تبیی
ــا مــردم،  هــم همیــن اســت کــه در جلســات عمومــی ب
بیــان کنیــد، روشــن کنیــد؛ ســواالت را مطــرح کنند، شــما 
جــواب بدهیــد، اینهــا تبییــن میشــود؛ در رســانه ها هــم 

پخــش شــود.«  ۱۳۹۰/۰۶/۰۶

همهبایددرمیدانتبیینحرکتکنیم...
ــت و  ــی در ظلم ــکار عموم ــت، اف ــن حقیق ــدون تبیی »ب
فضــای غبارآلــود باقــی خواهــد مانــد و دشــمن ســوء 
ــی  ــر کس ــرد.«  ۱۳۸۲/۰۴/۰۷و »اگ ــد ک ــتفاده خواه اس
بتوانــد حقایــق را در چشــم مــردم تحریــف کنــد، یعنــی 
در واقــع عمــل و بــازو و اراده مــردم را بــه ســمت گمراهــی 
کشــانده اســت.«  ۱۳۸۰/۰۳/۱۴همان گونــه کــه گفتــه 
شــد »تبییــن اســاس کار مــا اســت. مــا بــا ذهنهــا و 
دلهــا مواجهیــم؛ بایــد دلهــا قانــع بشــود. اگــر دلهــا 
قانــع نشــد، بدنهــا بــه راه نمی افتــد.«  ۱۳۹۵/۰۴/۱۲   
بنابرایــن »امــروز همــه  ی مــا بایســتی در میــدان تبییــن 

حرکــت بکنیــم.«      ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
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پیروزی این انقالب، بـــه خاطر صفا و اخالص گروههایی از شـــما 
مردم بود. بقای این انقالب هم به خاطر صفا و صداقت و ایمان 
شـــما ملت بود. امروز هم در میدانهای دشوار، آنچه ما را قطعًا 
ق میکند، توّکل و توّجه به خـــدا، حفظ تقوا و بی اعتنایی به 

ّ
موف

زخـــارف و جذابّیتهای زندگی ماّدی اســـت. این نکتـــه به معنای 
آن نیســـت که به فکر نیازهای ماّدی خود نباشـــیم. هرکس حق 
دارد - بلکه وظیفه دارد - به دنبال نیازهای ماّدی خود باشـــد؛ 
معاش خود را تأمین و حّتی لذایذ مشـــروع خـــود را هم تأمین 
کند. اما همه اینها غیر از این اســـت که کسی دل به دنیا بسپارد، 
راه خدا را فراموش کند و همه فّعالیت و فکر و حرکت و ســـکون 

او را توّجه به امور ماّدی تشکیل دهد.     ۱۳۷۲/۰۳/۱۴

صفاوایمانملت
رازپیروزیوبقایانقالباست

خطبه های انقالب  

دانشوسیلهنجات
ورستگاریانساناست

به رسم آیه ها  

از ســه گونــه گنــاه بایــد اســتغفار کــرد. یکجــور گناهــی اســت که 
فقط ظلم به نفس اســت - کــه تعبیر ظلم بــه نفس در قــرآن و در 
حدیث فراوان اســت - گناهی اســت کــه فرد مرتکب میشــود و اثر 
مســتقیمش هم به خــود او برمیگــردد؛ گناهــان متعــارِف فردِى 
معمولی. نــوع دیگر، گناهی اســت که فرد مرتکب میشــود، اما اثر 
مســتقیم آن به مردم و بــه دیگری میرســد. ایــن گناه، ســنگین تر 
اســت. ایــن گنــاه، ظلم بــه نفــس هم هســت؛ امــا چون تعــدی و 
تجاوز بــه دیگران اســت، دشــواری کار آن بیشــتر اســت و عالج آن 
هم ســخت تر اســت؛ از قبیل ظلــم، غصــب، پایمال کــردن حقوق 
مــردم، پایمال کــردن حقــوق عمومــی انســانها. این گناه بیشــتر 
متعلق میشــود به حکومت ها؛ این گنــاه مدیران اســت؛ این گناه 
سیاستمداران است. نوع ســوم، گناهان جمعی ملتهاست. بحث 
یک نفر آدم نیســت که خطایی انجــام دهد و یک عــده از آن متضرر 
شوند؛ گاهی یک ملت یا جماعت مؤثری از یک ملت مبتال به گناهی 

میشوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد.   ۱۳۸۴/۰۸/۰۸

پایمالکردنحقدیگران،ازگناهانفرد
نسبتبهخودشسنگینتراست

درس اخالق  

گززارش هفته 

اسالم دنیا را نفی نمیکند؛ تمّتعات دنیوی را منفور نمیشمارد؛ 
انســــان را با همه اســــتعدادها و غرایز در صحنه زندگی، فّعال 
میطلبد؛ امــــا همه اینها بایــــد در خدمت تعالــــی و رفعت روح و 
بهجت معنوی انســــانی قرار گیرد تا زندگــــی در همین دنیا هم 
شــــیرین شــــود. در چنین دنیایی، ظلم و جهــــل و درنده خویی 
نیست و این کار دشــــواری اســــت و به مجاهدت احتیاج دارد و 
پیغمبر این جهاد را از روز اّول آغاز کرد. آنچه پیغمبر به آن دعوت 
کرد، همان چیزهایی است که بشــــر در همه ی دوره های تاریِخ 
زندگی به آن نیازمند اســــت. پیغمبر، انســــان را به علم دعوت 
کرد. اّولین آیــــاِت قرآن، تجلیل از علم اســــت: »اقرأ باســــم رّبک 
م 

ّ
ذی عل

ّ
ذی خلق. خلق األنســــان من علق. اقرأ و رّبک األکرم. ال

ّ
ال

بالقلم«)۱(. ابتدا تعلیم را مطرح کرد. دانش، وســــیله ی نجات و 
رستگاری انسان است که به زمان و مکانی خاص بستگی ندارد 

و مربوط به همه ی دوره های زندگی بشر است    ۸۲/۷/۲ 
۱(سوره علق، آیات ۴-۱

ایراِن تا پیش از انقالب اســــالمی هم از این قاعده 
مســــتثنی نبود. تاریخ این ســــرزمین هنوز از یاد 
نبرده  که نظام مشــــروطه اواخر قاجــــار با فریب 
انگلیسی در ایستگاه دیکتاتور رضاخانی متوقف 
شــــد؛ پادشاهی که زور سرنیزه اش تنها به پهلوی 
مــــردم خــــود کارگر بــــود، اّما آن گاه کــــه مصالح 
متفقیــــن در جنگ جهانــــی دوم ایجاب  کرد ایران 
را اشــــغال کنند، چند ســــاعته فروریخت و حتی 
توانایی دفاع از خود را هم پیدا نکرد. شاهنشــــاه 
قدر قــــدرت، بــــه زور بیگانه به هــــزاران کیلومتر 
آن سوتر تبعید شد و به تصمیم همان بیگانه ها، 
قدرت به پسرش واگذار شد. کودتای آمریکایی-
انگلیســــی ۲۸ مرداد، بخش دیگری از مداخالت 
امنیتــــی و نظامی در تاریخ این ســــرزمین بود که 

قرار بود چرخ منفعت دیگران را بچرخاند. 
این وضعیت محدود به ایران نبود. این سرنوشت 
محتوم همه آن هایی بود که اعتماد به قول و زور 
بیگانه را محور تولید قدرت خود می دانســــتند و 
مردم خود را به حاشــــیه می راندند. افغانستان 
دهه هاســــت در آتــــش جنــــگ و درگیری هایــــی 
می ســــوزد که هیچ نفعی بــــرای مردمش ندارد. 
چــــه آن زمان که ارتش ســــرخ بلوک شــــرق به آن 
لشکرکشــــی کرد، چه زمانی که بعد از آن در آتش 
درگیری های نیابتی غرب و شــــرق  ســــوخت، چه 
زمانــــی که زیر تاخت و تــــاز آمریکا قرار گرفت و چه 
امــــروز که بعد از ۲۰ ســــال اشــــغال، آمریکایی ها 
حکومــــت را رهــــا کردند در دســــت طالبــــان و از 

افغانستان بیرون رفتند!
ســــوی دیگر در غــــرب ایران، عراق هم سرنوشــــت 
مشابهی دارد. نظام پادشاهی که بعد از جنگ جهانی 
اّول سرسپرده انگلیس بود، در نهایت پس از کودتا 
و رفت وآمدهای سیاسی، قدرت را به صدام حسین 
واگذار کرد تا این بار برای مقابله با انقالب اسالمی و 
جریان قدرتی که برآمده از نظام اســــالمی و مردمی 
بود و منافع استعمارگران در تصمیم گیری هایش 
وزنی نداشت، با تحریک بلوک های فرامنطقه ای به 
انقالب اســــالمی یورش ببرد. صدام در این یورش 
تنها نبود. از شــــرق و غرب تا ســــران مرتجع منطقه 
هر آنچه در چنته داشــــتند در حمایت از صدام خرج 
کردنــــد؛ اّما نتیجه چیز دیگری بــــود. قدرت مردمِی 
برآمده از ظرفیت بومی انقالب اســــالمی توانست 
در برابر ماشــــین جنگی چند ملیتی صدام بایستد و 
آن را بــــه عقب براند؛ تجربه ای که چند ســــال بعد در 
سال ۲۰۰۰ و آزادسازی اراضی لبنان و جنگ ۳۳ روزه 
صهیونیست ها علیه مقاومت لبنان هم تکرار شد؛ 
ارتش عبــــری که زمانی تا دروازه هــــای بیروت پیش 
می آمد، ایــــن مرتبه در برابر ظرفیت مردمی منطقه 

به نام مقاومت حزب اهلل کاری از پیش نبرد. 
ݢصدام که شکســــته خورده از جنــــگ علیه ایران  ݢ
بیــــرون آمد، با توهم ناشــــی از حمایت های چند 
صد میلیارد دالری غرب و شــــرق به جان همسایه 
جنوبی خود افتــــاد. ســــرکنگبیِن فرامنطقه ای 
صدام برای مهار انقالب اسالمی، صفرایی فزوده 
بود که این بار آتش آن به دامن همسایگان عرب 
و متحــــدان غربی اش افتاد. کویت چند ســــاعته 
فروریخت؛ درست شبیه وقتی که آمریکا به بغداد 
حملــــه کرد و نظام پوشــــالی صــــدام فروریخت؛ 
درست شــــبیه یورش طالبان و فروریختن دولِت 

غرب گرا که بــــه ارتش آمریکا اعتمــــاد کرده بود. 
قاعده همه جا شبیه هم است. 

عــــراق هنوز از تبعــــات حمله آمریکا کمر راســــت 
نکــــرده بود که ســــرطان بعدی بــــا حمایت غرب 
بــــه جان منطقه افتاد. ماشــــین جنگی داعش و 
تکفیری های سلفی به دروازه های بغداد و دمشق 
رســــیده بود که دوباره قدرت مردمِی الگوگرفته 
از انقالب اســــالمی به کار آمــــد. فتوای مرجعیت 
شیعه عراق در کنار فرماندهان مقاومت از عراق، 
ایران و لبنان که به نیروی مردم خویش اطمینان 
داشــــتند، سر این افعی را به سنگ کوبید تا امروز 
نامی از حکومت داعش نباشــــد. بعــــد از تجربه 
براندازی نظــــام طاغوت در ایران، جنگ تحمیلی، 
آزادســــازی اراضی جنوب لبنان و جنگ ۳۳ روزه، 
این پنجمین تجربه موفق اتکا به  مردم و نیروهای 

مردمی در تأمین قدرت و امنیت بود. 
اتفاقاتــــی که در چند ســــال اخیر در فلســــطین 
رخ داده بــــاب جدیــــدی را از این تجربــــه باز کرده 
است. قدرت نمایی مقاومت فلسطین در غزه در 
برابر تجاوزات اخیر صهیونیست ها و مقایسه آن 
با گفتمان ســــازش گرا برای تولید قدرت و امنیت 
شــــاهد دیگری بر این مدعاست که باید مستقل 
روی پای خود ایســــتاد. الگو مشــــخص اســــت؛ 
هر جــــا ظرفیت های بومی و خودی، مســــتقل از 
قدرت های اســــتعماگر و مســــتکبر محور تولید 
قدرت و امنیت قرار گرفتند، پیروزی در پیش است 
و هر جا مبنای تولید قدرت و امنیت، نه اعتماد به 
ظرفیت خودی که اعتماد به استعمارگران باشد، 
نتایج شبیه آن چیزی می شود که در دوران قاجار 
و پهلــــوی ایران ، یا در افغانســــتان و عراق و دیگر 

کشورها دیدیم. 
وقایع این روزهای منطقه در شــــمال غرب ایران و 
روند عادی سازی بعضی کشورهای عرب منطقه 
با رژیم صهیونیســــتی، گویی قرار اســــت برگ های 
دیگری به این الگو اضافه کند. بعضی کشــــورهای 
عربی که حاال با ترک افغانســــتان از ســــوی ارتش 
آمریکا، اعتماد خود به قــــول و قرارهای مقامات 
کاخ ســــفید را متزلزل می بینند، ایــــن مرتبه وارد 
قمار با صهیونیســــت ها شده اند تا زیر سایه آن ها 
امن و امان برای خود بخرند. مشــــابه همین الگو 
در شمال  غرب ایران هم در حال تکرار است. گویی 
دولتمردان منطقه هنــــوز بعد از یک قرن از تاریخ 
عبــــرت نگرفته اند. اســــتقالل از بیگانگان و اتکا به 
مردم است که قدرت آفرین و امنیت آفرین است. 
این را تاریــــخ به ما می گوید: »ما باید به این توّجه 
کنیم کــــه در منطقه خود ما، حضــــور ارتش های 
بیگانــــه از جملــــه ارتش آمریــــکا مایــــه  ویرانی و 
جنگ افروزی اســــت؛ همــــه باید ســــعی کنند که 
ت ها و هم افزای 

ّ
ارتش ها را مســــتقل، مّتکی به مل

با ارتش های دیگِر همســــایگان و دیگِر ارتش های 
منطقه قرار بدهند؛ صالح این منطقه در این است. 
نگذاریم و نگذارند که ارتش های بیگانه به عنوان 
ی خودشان -که هیچ ربطی به 

ّ
]تأمین[ منافع مل

ــــت آن ها ندارد- از هزارها فرســــنگ راه بیایند و 
ّ
مل

در این کشــــورها دخالت کنند، حضور نظامی پیدا 
کنند و در ارتش های آنها دخالت کنند. ارتش های 
ت های منطقه می توانند این منطقه را 

ّ
خود این مل

اداره کنند؛ اجازه ندهید که دیگران وارد بشوند.«  
۱۴۰۰/۷/۱۱   

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

هرچــه اندیشــه و فکــر و درک عقالنــی باالتــر باشــد، 
میتوانــد بــه آن درک ظریــف هنــری کیفّیــت بیشــتری 
بدهــد. حافــظ شــیرازی صرفــًا یــک هنرمنــد نیســت؛ 
بلکــه معــارف بلنــدی نیــز در کلمــات او وجــود دارد. 
ــت  ــه دس ــودن ب ــد ب ــا هنرمن ــط ب ــم فق ــارف ه ــن مع ای
نمی آیــد؛ بلکــه یــک پشــتوانه فلســفی و فکــری الزم 

دارد. بایــد مّتــکا یــا نقطــه عزیمــت و خاســتگاهی از 
اندیشــه واال، ایــن درک هنــری و ســپس تبییــن هنــری 
را پشــتیبانی کنــد. البتــه همــه در یــک ســطح نیســتند؛ 
ــع هــم نیســت کــه چنیــن باشــند. ایــن در مــورد 

ّ
توق

همــه ی رشــته های هنــری صــادق اســت.    ۱۳۸۰/۰۵/۰۱
 بیستم مهرماه روز بزرگداشت شاعر پرآوازه حافظ شیرازی

پشتوانهفلسفیوفکرینقطهعزیمتدرکوتبیینهنرمنداست

مناسبت  

سؤال: شخصی مسکن مورد نیاز تهیه نموده و به 
عللی نمیتواند در آن سکونت کند، و یا مدتی آن را 
اجاره داده است، سپس از سکونت در آن منصرف 
می شـــود و آن را می فروشـــد، بر فرض که در این 
مدت، ســـال خمسی بر آن گذشـــته باشد، حکم 

خمس آن چگونه است؟
جواب: سکونت شرط نیست و همین که مورد نیاز و 
در شأن او باشد، با گذشت سال خمسی بر آن مؤونه 

محسوب شده و خمس ندارد حتی پس از فروش.

خمسخانهایکه
آنسکونتندارد فرددر

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

هجرت یک معنای بزرگی اســـت. و از همه هجرتها 
]مهمتـــر[ هجـــرت از خودبینـــی و از انانیت نفس 
و هجـــرت از خـــود بـــه خداســـت. هجرت رســـول 
اکرم، از مکه به مدینه برای این بود که به بشـــر راه 
هجرت را نشـــان بدهد. تعلیمات انبیا برای همین 
هجرت اســـت که ما از ظلمـــات، از خودخواهیها، 
از نفســـانیتها، هجرت کنیم به ســـوی خدا و پشت 
کنیم به خودمان و به آمال شـــیطانی خودمان؛ و 
رو کنیم به خدای تبـــارک و تعالی. نفس متعلق به 
دنیاست، توجه به خود و آمال خودش دارد و اگر 
چنانچه کسی از این بیت ظلمانی خارج بشود و رو 
بیاورد به خدا، دیگر اجری جز اینکه خدا به او بدهد 
 برای او دیگر آمال و 

ً
اجر دیگری را نمی خواهد. اصال

آرزویی نیست. فقط خدا را می خواهد    ۵۸/۱۰/۱۶

یکـــی از کارهـــای الزم ،منـــع جـــّدی واردات بی رویه 
اســـت. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله ی 
واردات؛ باز هم انسان میبیند به بهانه های مختلف 
یک جاهایـــی واردات ]صورت میگیـــرد[. به ما نامه 
مینویســـند و شـــکایت میکننـــد؛ یک دســـتگاهی 
میگوید که ما مثاًل این وســـیله را بـــا زحمت زیادی 
درست کردیم به نصف قیمت، به یک سّوم قیمت، 
]اّما[ فالن دستگاه دولتی که به این وسیله احتیاج 
دارد، میرود با تولیدکننده ی خارجی قرارداد میبندد، 
وارد میکند؛ خب این کار نباید بشود. اگر چنانچه این 
کار در یک موارد مهّمی انجام بگیرد، باید اســـمش 
را گذاشـــت جنایت، خیانت. البّته همیشه این جور 
نیست، و از روی غفلت گاهی انجام میگیرد، اّما گاهی 

هم واقعًا جنایت و خیانت است.    ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

تعلیماتانبیابرای
هجــــــرتانســــاناز
خودشبهخداست

منعوارداتبیرویهبرای
حمایتازتولیدملیالزماست

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei

ما به عشایر بســـیار عالقه داریم؛ زیرا عشـــایر مردمی بســـیار پاک، با صفا و شجاع هســـتند؛ در حقیقت 
کسانی هستند که برای کشور خود، مثل پاســـدار عمل کرده اند؛ لیکن متأسفانه زندگی عشایر، زندگی 
سختی است؛ وضع شـــما و همچنین بقیه ی عشایر، وضع بدی اســـت. این وضع را چه کسانی به وجود 
آوردند؟ اواًل خوانین. در همین منطقه، خوانین ظالم مردم را اســـیر و بنده خودشـــان کردند. ... امروز 
بحمداهلل هم بساط شـــوم ســـلطنت و هم خان و خان بازی از بین رفته اســـت و نظام اسالمی در کشور 

حاکم است؛ لذا مسؤوالن بسیار عالقه دارند برای عشایر کار کنند و زحمت بکشند.    ۱۳۷۱/۰۷/۱۷

عشایرمردمیباصفاوشجاعهستند

عکس نوشت  

حضور رهبر انقالب در روستای لبد بازفت در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری )۱۳۷۱/0۷/۱۷(

اســـاس حکومـــت اســـالمی و جمهـــوری اســـالمی بر 
اقامه ی عدل اســـت، کما اینکه اســـاس همه ی ادیان 
بر اقامه ی عدل اســـت. خب ما در این زمینه ها عقبیم، 
خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تالش کنیم. به نظر من 
هر مصّوبه ای که شـــما تصویب میکنیـــد، هر الیحه ای 
که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشـــنامه ای که خود 
شما در دســـتگاِه خودتان صادر میکنید، یک پیوست 
عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، 
این کار، این دســـتور، ضربه ای به عدالت نزند، طبقات 
مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ 
حاال یا با یک پیوســـت مکتوب یا باالخـــره از لحاظ نوع 
تنظیم جوری باشد که این طور باشد. گاهی اوقات یک 
روش مدیرّیتی، یک رفتار رایج ضربه میزند. االن هم در 
مجموعه ی کارهای ما یک رســـومی، و اوضاعی وجود 

دارد که اینها باید اصالح بشود.    ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

همهتصمیماتدولتیباید
پیوستعدالتداشتهباشد

دولت جوان حزب اللهی   خانواده ایرانی  

زن در تعریف غالبًا شرقی، همچون عنصری در 
حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف 
غالبًا غربی، به مثابه  موجودی که جنسیت او 
بر انســـانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای 
مردان و در خدمت سرمایه داری جدید است، 
معرفـــی می شـــد. شـــیرزنان انقـــالب و دفاع 
مقدس نشان دادند که الگوی سوم، »زن نه 
شرقی، نه غربی« اســـت. زن مسلمان ایرانی 
تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود 
و ثابت کرد کـــه می توان زن بـــود، عفیف بود، 
محجبه و شـــریف بود و درعین حال، در متن 
و مرکز بود. می توان ســـنگر خانواده را پاکیزه 
نگاه داشت و در عرصه ی سیاسی و اجتماعی 
نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ 

به ارمغان آورد.     ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

زنمسلمانایرانیتاریخجدیدی
پیشچشمزنانجهانگشود


