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شهید حقیقت شگفت آوری است. ما چون به مشاهده شهدا عادت کرده ایم، عظمت 
این حقیقت نورانی و بهشــــتی برایمان مخفی میماند؛ مثل عظمت خورشید و آفتاب 
که از شــــّدت ظهور، برای کســــانی که دائــــم در آفتابند، مخفی میمانــــد. هر یک از این 

ستارگان درخشان، میتواند عالمی را روشن کند.       ۱۳۷۶/۰۲/۱۷    

شهیدان ستارگان درخشان عالمند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم روح اهلل قربانی

شهید هفته  

محل شهادت: حلب، سوریه تاریخ شهادت: ۱۳ آبان ۱۳۹۴

انتشار برای نخستین بار   

ادامه در صفحه ۳

ضرب شست به شیطان
مروری بر مبـارزه ملت ایـران باشبـکه مخوف استکبار  از النه جاســوسی تا خلیج فــارس

ــال    1358  دریای عمان . سال 1400 ــ ــ ــران . س ــ ــ   ته

»بـه پیشـنهاد وزیـر امـور خارجـه، فرسـتاده   گزارش
سیاسـی هفتـه مشـاور  همـراه  بـه  سیاسـی  اش، 

سـفارت و مأمـور مضطـرب وزارت امور خارجه 
در نماز جمعه و راهپیمایی شرکت کردند. برای 
اینکـه بتوانیـم از بیـن نگهبانـان عبـور کنیـم، فرسـتادگان 
آمریکایـی به عنـوان اعضـای سـفارت سـنگال بـه نگهبانـان 
معرفی شدند. خوشبختانه افرادی که در آنجا حاضر بودند، 
درباره سنگال چیزی نمی دانستند. دیگر خارجی های حاضر 
در آن حوالـی عبـارت بودنـد از چنـد خبرنـگار و سـفیر سـنگال 
)واقعی(. در اجتماع، کنجکاوی خیلی کمی همراه با حالتی 
دوستانه در برابر میهمانان خارجی به چشم می خورد. به هر 
حـال، هیچ گونـه خشـونتی بـه وقـوع نپیوسـت.« این هـا 
بخش هایـی از گزارشـی اسـت کـه دقیقـا شـش روز قبـل از 
تسـخیر النـه جاسوسـی از محـل سـفارت سـابق آمریـکا بـه 

وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن مخابره شد. 
متن این گزارش که با قید محرمانه از آن یادشده و در میان 
اسـناد منتشرشـده النـه جاسوسـی هـم قابـل دسترسـی 

اسـت، توسـط بوریس لینگن، کاردار وقت سـفارت آمریکا در 
تهـران نوشته شـده و بـرای وزارت خارجـه کشـور متبوعـش 
مخابره شـده اسـت. آقای کاردار، گزارشـی از حضور تعدادی 
از اعضـای سـفارت در میـان راهپیمایـان تهیه کـرده کـه بـرای 
اطـاع از کم وکیـف امـور شـخصا و به دسـتور وزیـر خارجه در 
میدان حاضر شده اند. جالب آنکه در همین عبارات صراحتا 
اعام شـده بـرای آنکـه حساسـیت انتظامـات و نگهبانـان 
از حضـور تعـدادی خارجـی برانگیختـه نشـود، ایـن هیئـت 
آمریکایی مرکب از مشاور سیاسی سفارت و دیگر همراهان، 
اتبـاع کشـور سـنگال و اعضـای سـفارت ایـن کشـور در تهـران 
معرفـی شـوند.  اتفاقـی کـه بعد از بهمـن 5۷ در ایران افتاد و 
قدرتمندتریـن متحـد آمریکا در منطقه را تبدیل به کشـوری 
انقابـِی مسـلمان بـا گرایش هـای ضداسـتکباری کـرده بود، 
آن قـدر بـرای مسـئوالن و مقامـات وقـت آمریـکا عجیـب بود 
کـه بـرای شـناخت ایـن جریـان از هیچ کاری دریـغ نمی کردند، 
ولو آنکه این کار با فرسـتادن نمایندگان مسـتقیم سیاسـی 

سفارت آمریکا در تهران به داخل 
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نگاهی به نقش صبر در تحقق 
نصرت الهی بر اساس اندیشه رهبر انقالب

صبـــر انقـالبی

گزیده ای از مصاحبه منتشر نشده آیت اهلل خامنه ای 
با سازمان دانشجویی حزب جمهوری اسالمی

 به مناسبت 13 آبان در سال 1363

در شورای انقالب از حرکت 
 دانشجویان مسلمان پیرو 

خط امام دفاع می کردیم
در هنگامــــی که اصل حادثه واقع شــــد، مــــا در ایران 
نبودیــــم؛ من و آقاى هاشــــمی مّکه مشــــّرف بودیم. 
اّیام حج بود و یادم می آید یک شــــبی روی پشــــت بام 
]ساختمان[ بعثه در مّکه نشسته بودیم یا دراز کشیده 
بودیم و میخواستیم بخوابیم، رادیو را گوش میکردیم 
ــ ]اخبار[ ســــاعت دوازده رادیوى ایران راـ ـ که رادیو خبر 
داد دانشجویاِن مسلماِن پیرِو خّط امام سفارت آمریکا 
را تســــخیر کردند. این مطلب خیلــــی براى ما مهم آمد. 
البّته یک قدرى هم بیمناک شــــدیم که اینها چه کسانی 
هستند؛ این دانشجویانی که این کار را کرده اند، از چه 
جناحی هســــتند و چه گروهی هستند؛ چون احتمال 
داشــــت که جناحهاى چپ براى استفاده هاى سیاسِی 
خودشان بخواهند یک حرکاتی انجام بدهند و احیانا 
شــــعارهاى بــــّراق و جالبی را به خودشــــان اختصاص 
بدهند. بشــــّدت نگران بودیم، تا اینکه آن اخباِر ساعِت 
دوازدِه مورِد نظر گفت »دانشــــجویان مسلمان پیرو 
خّط امام«. به مجّرد اینکه ما اسم مسلمان و پیرو خّط 
امام را شــــنیدیم، خیالمان راحت شد؛ یعنی فهمیدیم 
که نه دیگر، چپها و منافقین و فرصت طلب ها نیستند، 
]بلکه[ یک مشــــت دانشــــجوهاى خودى و مسلمان 
هســــتند که ایــــن کار را انجــــام داده اند. تــــا اینکه ما 
برگشتیم.  البّته ما خیلی زود برگشتیم؛ یعنی سفر حّج 
ً ده روز 

ّ
ما که به اّتفاق آقاى هاشــــمی بــــا هم بودیم، کا

طول کشید؛ از روزى که از تهران حرکت کردیم تا روزى که 
مجّددًا وارد تهران شدیم، ده روز شد؛ فقط حج کردیم 
و برگشــــتیم؛ دیگر هیچ معّطل نشــــدیم. وقتی که به 
ایران برگشــــتیم، با غوغاهاى روزهاى اّول و کشمکش 
عظیمی که بود مواجه شدیم: از آن طرف، هیئت دولت 
ت بشّدت ناراحت ]بود[ که این چه وضعی است، 

ّ
موق

این چه حادثه اى اســــت، و از طرف دیگر، مردم در شور 
و حماســــه و مانند اینها، و باالخره هم به اســــتعفاى 
ت منجر شــــد. و ما طبعا مسئله را از دیدگاه 

ّ
دولت موق

آن کســــانی میدیدیم که به مبــــارزه با آمریکا به صورت 
واقعی و حقیقی معتقد هستند؛ لذا بود که ما در داخل 
شــــوراى انقاب، از حرکت این بّچه ها دفاع میکردیم. 
من همان وقت یک سخنرانی هم در النه ى جاسوسی 
کردم. چون اّیام محّرم که شــــد، بّچه ها ده دوازده روز 
روضه خوانی راه انداختند و تمام دســــته جات تهران، 
سینه زنان میرفتند آنجا و هر شب آنجا جمع میشدند 
 

ّ
و ســــینه میزدند و مثل یک امامزاده اى، مثل یک محل
مقّدسی، آن اقامتگاِه دانشجویان را احاطه میکردند 
و ســــینه زنی و روضه خوانی ]میکردند[ و هر شب هم 
یک ســــخنران آنجا میرفت؛ یک شب هم من رفتم آنجا؛ 
 یادم هست که سخنرانِی خیلی گرم و گیرایی هم شد.  

۱۳۶۳/۰8/ ۰۷ 
مزار: بهشت زهرا قطعه ۵۳
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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

شخصّیت جناب عبدالعظیم هم شـــخصیت علمی بوده، هم شـــخصیت جهادی بوده و هم ابتکاراتی داشته 
است. مرحوم »شیخ نجاشی« میگوید: »ایشان خطب امیرالمؤمنین را جمع آوری کرد.« با این حساب، ایشان 
در حدود صد و هفتاد ســـال قبل از تألیف نهج الباغه، خطـــب امیرالمؤمنین را جمع آوری کرده اســـت؛ این کاِر 
خیلی مهّمی است. هیچ بعید نیست که سّیدرضی�از نوشته ی ایشـــان استفاده کرده باشد.از سوی دیگر 
ایشان به دلیل شخصیت جهادی خود، با حال اختفاء و فرار به ری آمده است. شیخ نجاشی میگوید: »حاربا من 
الّسلطان«؛ ایشان از دست خلیفه ی عّباســـی از عراق و حجاز گریخت و به ری آمد؛ چون ری مرکز و محل تجّمع 
شیعیان بود. هم در مدینه و هم در عراق، همه ی اینها مجبور نبودند از دست خلیفه بگریزند. این، مبارز بودن 

ایشان را نشان میدهد. مشّخص میشود ایشان اهل نشر معارف امامت بوده است.     ۱۳8۲/۳/5  

حضرت عبدالعظیم حسنی� شخصیتی علمی و جهادی بودند 

مناسبت  

ســـؤال:   آیا خواندن دعاهـــا و تکبیرهای نماز 
میت بر مأموم هم واجب است؟

جواب: کســـی کـــه نماز میـــت را اقتـــدا کرده و 
به شـــکل جماعت می خواند نیز بایـــد مقدار 

واجب تکبیرها و دعاها را بخواند.

وظیفه مأموم در نماز میت

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، وااّل تا اینها هستند، 
این مصیبت ها در دنیا هســــت. اینجا نشد، یک 
جای دیگر. اآلن در بسیاری از جاهای دنیا، آمریکا 
آتش افروخته و جنگ هایی که اآلن در بسیاری از 
جاهای دنیا هســــت، همه اش زیر سر این است. 
و دنیــــا را اینها دارند تهدید می  کننــــد و هرگز هم 
اینها ســــاحهایی که می  گویند متوقف می  کنیم 
و اینهــــا را محدود می  کنیم به حد، هرگز راســــت 
نمی  گویند. بنابراین، مــــا باید هر چه فریاد داریم 
به ســــر اینها بزنیم. امروز که ســــالروز ]تسخیر[ 
النۀ جاسوســــی اســــت، من به ملتمان تبریک 
عرض می کنم و این عملی که دوســــتان اسام، 
مجاهدین اســــام انجام دادند، یک عمل بسیار 
خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این النه از اینجا 
کنده شــــد. اگر این النۀ جاسوسی در اینجا بود، 
شاید ایران را به تباهی می کشید.   ۱۳۶۱/۰8/۱۳   

بنده با انواع مشــــارکتهای اجتماعــــی بانوان 
موافقم؛ زنها نصــــف جامعه اند و خیلی خوب 
اســــت که اگر ما بتوانیــــم از این نیــــِم جامعه 
در زمینه ی اینگونه مســــائل اســــتفاده کنیم؛ 
منتها دو ســــه تا اصل را باید ندیده نگرفت. یک 
اصل این است که این کار اساســــی را - که کاِر 
خانه و خانواده و همســــر و کدبانوئی و مادری 
اســــت - تحت الشــــعاع قرار ندهــــد. آن وقت 
همین جا وظیفــــه ای بر دوش دولت اســــت. 
باید به آن خانمهائی که حــــاال به هر دلیلی، کار 
تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند، کمک 
بشود تا بتوانند به مســــئله ی مادری برسند، 
به مســــئله ی خانه داری برسند. با مرخصیها، با 
زمان بازنشستگی، با مدت کار روزانه، به نحوی 
بایستی دولت کمک کند تا این خانمی که حاال 
به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده، بتواند به 

آن قضیه هم برسد.   ۱۳۹۰/۱۰/۱۴   

 هر چه فریاد دارید
 بر سر آمریکا بزنید

دولت تالش کند تا مسئولیت مادری 
بانوان شاغل تحت الشعاع قرار نگیرد
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اینستاگرام:
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عکس نوشت  

تصویری از سفر رهبر انقالب به  استان سمنان در دوران رهبری در سال ۱۳۸۵

حضرت امیــــر � در فرمان مالک  اشــــتر 
یک عبارتی دارند کــــه »ِاّیــــاَک َو الَمّنَ َعلی 
ــــَد فیما کاَن ِمن  َزّیُ

َ
ِو الّت

َ
ِتَک ِبِاحســــاِنَک ا َرِعّیَ

ِفعِلک«؛ اّواًل مّنت بر ســــر مــــردم نگذارید 
که ما این کار را کردیم، ثانیــــا آنچه را انجام 
ن َتِعَدُهم 

َ
و ا

َ
داده اید بزرگ نمایی نکنیــــد. ا

ُتتِبَع َموِعــــَدَک ِبُخلفک؛ ]ایــــن که مبادا[ 
َ

ف
ُخلف وعده کنیــــد؛ وعده بدهیــــد، بعد از 
ف کنید؛ به مالک اشتر میگویند 

ّ
وعده تخل

مبادا ایــــن کار را انجام بدهیــــد؛ و این هم 
بسیار مهم اســــت. البّته گاهی هست شما 
وعده ای میدهید و امکان پیــــدا نمیکند؛ 
یعنی یک مشــــکل طبیعی بر ســــر این کار 
واقع اســــت؛ خیلی خب عیب ندارد، این را 
به مردم توضیح بدهیــــد و بگویید من این 
وعده را داده بودم، این مشکل پیش آمد 
نتوانســــتیم به وعده مان عمــــل کنیم؛ از 

شما عذرخواهی میکنیم.   ۶/۶/۱۴۰۰   

  مسئوالن در عمل
 به وعده ها تخلف نکنند 

دولت جوان حزب اللهی   با افتخار ایرانی  

همین مسئله ی وابســــتگی اقتصاد ما به نفت و نفتی 
 بــــودِن اقتصــــاد، دولتی  بــــودِن اقتصاد، مشــــکات 
نظام مالیاتی، مشــــکات نظــــام بودجه ریزی، همه ی 
اینها مشــــکات اســــت؛ و در همه ی اینهــــا ارتباط بین 
دستگاه های دولتی و دانشــــگاه یک امر الزمی است. 
]مثًا[ طرحهای شکســــتن تحریم. ما اّولین کشوری در 
دنیا نیســــتیم که تحریم میشویم؛ کشــــورهای زیادی 
]بوده اند[؛ تحریم راه حل دارد؛ طرحهایی وجود دارد؛ 
 علمی وجــــود دارد؛ 

ّ
در مواجهــــه ی با تحریــــم راه حل

باید این راه حل را ُجست؛ جســــتجو کرد، پیدا کرد و به 
مسئولین ارائه کرد. یا اســــتفاده ی مطلوب از تحریم؛ 
چون تحریم یک رنجی، مشــــکاتی دارد اّما یک منافع 
و فوایدی هم دارد کــــه ما را وادار میکنــــد به اینکه به 
توانایی هــــای درونی خودمــــان مراجعــــه کنیم. پس 
بنابراین اینها کارهایی اســــت که میشود انجام داد. یا 
همین »رونق تولید« که مــــا مطرح کردیم، خب راهکار 
علمی دارد؛ اینها بایســــتی در دانشگاه بررسی بشود. 

برای این کار اراده ی محکم الزم است.   ۰8/۰۳/۱۳۹8  

ـــتن تحریم نیازمند  شکس
 راهکار علمی و اراده محکم اســـت 

در گذشته ی تاریخی، ما همیشه استان سمنان را به عنوان اســــتانی متدین و دانش پژوه دانسته ایم و 
شناخته ایم. در میان شاخصه های متعدد این استان، آن چیزی که از همه برجسته تر است، عبارت است 
از این دو شاخصه: دینداری و علم؛ دانش پژوهشی و برجســــتگی علمی. در دوران خود ما هم، آنچه که از 
استان پهناور شما دیده ایم و به یاد داریم، همه نشانه های ُخلقیات خوب، عمل صالح، هوش و استعداد 

بشرِى سطح باال و حضور مردانه و دالورانه در میدانهای مختلف انقاب بوده است.     ۱۳85/۰8/۱۷

دینداری و علم از شاخصه های برجسته استان سمنان است
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امــــروز مهمترین حرف نظام اســــامی عدالت اســــت. امروز ما 
می خواهیم عدالت اجرا شود. همه تاشــــها و مجاهدتها برای 
این اســــت که در جامعه عدالت تأمین شــــود؛ کــــه اگر عدالت 
تأمین شد، حقوق انســــان و کرامت بشری هم تأمین می شود 
و انسانها به حقوق و آزادی خود هم می رسند. بنابراین عدالت 

محور همه چیز است.
امروز هــــم در مقابــــل نظام اســــامی، نظام اســــتکباری غرب 
و در رأس آن آمریــــکا قرار دارد که با عدالت دشــــمن اســــت و 
عدالت ستیز است. نه این که دنبال عدالت نیست؛ با عدالت بد 
است. امروز اگر قرار باشــــد عدالت مطرح شود و گریبان کسی 
را بگیرد، اولین کسانی که زیر تازیانه عدالت قرار خواهند گرفت، 
سردمداران اســــتکبار جهانی اند! اینها نمی توانند اسم عدالت 
را بیاورند و دنبال عدالت باشــــند؛ لذا در مقابــــل ارزش عدالت 
و برای کمرنگ کردن آن در دنیا دمکراســــی و حقوق انســــان را 
مطرح می کنند؛ کأنه برای مردم ســــاالری ارزش قائلند، که البته 
برای آن هم ارزشی قائل نیستند؛ اما آن را مطرح می کنند برای 

این که عدالت ضعیف و کمرنگ شود.      ۱۳8۲/۰8/۲۳

مهمترین حرف نظام اسالمی، »عدالت« است

خطبه های انقالب  

تمام گستره ی زندگی بشر عرصه ی
 فعالیت دین اسالم است 

به رسم آیه ها  

ما باید از گناهانمان استغفار کنیم. استغفار، بازگشت به سوی 
پروردگار است؛ پشت کردن به خطاها و گناهان است و خداوند 
میپذیرد؛ اگر اســــتغفار، اســــتغفار حقیقی باشــــد. توجه کنید 
که همین طور آدم به زبان بگوید: اســــتغفراهلل، اســــتغفراهلل، 
اســــتغفراهلل، اما حواســــش این طرف و آن طرف باشــــد، این 
فایده ای ندارد؛ این استغفار نیست. استغفار یک دعاست، یک 
خواستن است؛ باید انســــان حقیقتا از خدا بخواهد و مغفرت 
الهی و گذشــــت پــــروردگار را بطلبد: مــــن این گنــــاه را کرده ام؛ 
پروردگارا! به من رحم کن، از این گناه من بگذر. اینطور استغفار 
کردنی نســــبت به هر یک از گناهان، مسلما غفران الهی را پشت 

سر خواهد داشت.      ۱۳8۶/۰۶/۲۳   

استغفار حقیقی موجب غفران الهی است

درس اخالق  

گزارش هفته 

آنچه اســــام مطرح میکند، این اســــت که عرصــــه ی فّعالّیت این 
دین، تمام گستره ی زندگی بشر اســــت؛ از اعماق قلب او تا مسائل 
اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مســــائل بین المللی، تا مسائلی 
که به مجموعه ی بشــــرّیت ارتباط دارد. در قــــرآن، این معنا واضح 
است؛ یعنی اگر کســــی این قضّیه را انکار کند، قطعا به بّینات قرآن 
ذیَن ءاَمُنوا اذُکُروا 

َّ
َها ال ّیُ

َ
توّجه نکرده. در قرآن، یک جا میگوید: یـــــا

،)۱( که مطلب یک مطلب قلبی 
ً

صیـا
َ
حوُه ُبکَرًة َو ا اهلَل ِذکًرا َکثیًرا، َو َسّبِ

ذیَن ءاَمنوا 
َّ
ل
َ
و مربوط به دل انسان است، اّما یک جا هم میگوید: ا

ذیَن َکَفروا ُیقاِتلوَن فی َسبیِل الّطاغوِت 
َّ
ُیقاِتلوَن فی َسبیِل اهلِل َو ال

ذُکُروا اهلل« 
ُ
یطن؛)۲( این هم هست؛ یعنی از آن »ا

َ
وِلیاَء الّش

َ
قاِتلوا ا

َ
ف

یط ـن«، همه ی این عرصه ی عظیم در حوزه ی 
َ

وِلیاَء الّش
َ
قاِتلوا ا

َ
تا »ف

تصّرف دین است.       ۱۴۰۰/۰8/۰۲  
۱(سوره ی احزاب، آیات ۴۱ و ۴2                 2(سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۷۶

جریانـات سیاسـی و اجتماعـی وقـت بـا پوششـی 
پنهانی باشـد تا حداقل بدانند چه در سـر انقابیون 
ایرانـی می گـذرد. بـر همیـن مبنـا هـم، سـفارت ایـن 
کشـور در تهـران بعـد از انقـاب تبدیـل بـه مرکـز مهم 
ارتباطی، سیاسی و جاسوسی شده بود. مأموریت 
روشن بود؛ شناخت و نفوذ در نظام سیاسی نوپایی 
کـه هنـوز برای خود آمریکایی ها هم ناشـناخته بود. 
رهبـر انقـاب دربـاره آن روزهـا می فرماینـد: »اینجـا 
سـفارتخانه خودشـان را بـه مرکزی بـرای خراب کاری 
تبدیـل کـرده بودنـد؛ چـه خـراب کاری سیاسـی، چـه 
جاسوسی، چه خریدن اشخاص و شخصیت هایی 
که در انقاب وارد بودند. یکی از ابزارها همین است 
که شخصیت ها و افراد مؤثر و بانفوذ را بخرند. همه 
جـا و همیشـه هـم آدم های بی ایمـان و بی وجدان یا 
سست بنیاد پیدا می شوند که یک دسِت ثروتمند و 
قدرتمند بتواند آن ها را خریداری کند. قیمت آدم ها 
هـم متفـاوت اسـت؛ بعضی هـا را ارزان می خرنـد، 
بعضی هـا را یک خـرده گران تـر می خرنـد! اگر شـما به 
اسـناد النـه  جاسوسـی -کـه ظاهـرًا شـصت هفتـاد 
جلـد کتـاب یـا بیشـتر منتشـر شـده اسـت- مراجعـه 
کنیـد، جـای پـای ایـن خیانت هـا را می بینیـد. این هـا 
عکس العمـل ملـت ایـران را بـه همـراه داشـت.«   

۱۳/8/۱۳8۱
ایـران جزیـره ثبـات آمریکا در منطقه مهم غرب آسـیا 
بـود؛ اّمـا امـواج ناشـی از انقـاب اسـامی داشـت 
تمام این وضعیت را به  هم زده بود. قضیه برای کاخ 
سفید آن قدر مهم بود که حتی طرح اداره نیروهای 
مسـلح ایـران بـرای سـرکوب مـردم و اداره میادیـن 
نفتـی ایـران توسـط نیـروی نظامـی را هـم در ذهـن 
می پرورانـد. یک سـال از سـفر رئیس جمهـور آمریکا، 
جیمـی کارتـر بـه ایـران در زمسـتان ۱۳5۶ نگذشـته 
بـود کـه در نهایـت شـاه از ایـران رفـت. بهمـن 5۷ هـم 
از میانـه گذشـته بـود کـه نظـام جدیـد انقابـی ایران 
رسـما بـا تشـکیل دولـت موقـت اعـام موجودیـت 
کرد.حـاال سـفارت آمریـکا تنهـا چشـم و گـوش کاخ 
سـفید در سـرزمینی بـود کـه زمانـی ملـک طلق آن ها 
به شـمار می رفـت. رهبـر انقـاب در توصیـف ایـن 
دوران می فرماینـد: »در دوران پیـروزی ایـن ملـت، 
آمریـکا بـه زاویـه رانـده شـده اسـت؛ امـا اینجـا هـم 
دسـتگاه جاسوسـی آمریـکا از تـاش بازنمی مانـد 
و حرکاتـی انجـام می دهـد کـه مـردم و امـام را دچـار 
سـوءظّن شـدید نسـبت به سـفارت آمریکا می کند 
و جوانانـی از میـان دانشـجویان، در چنیـن روزی، از 
راهپیمایـی روز سـیزدهم آبـان اسـتفاده و سـفارت 
آمریکا را تسـخیر می کنند. جوانان دانشـجو به آنجا 
رفتنـد و اسـناد و مـدارک را جمـع آوری کردنـد و ده ها 
جلـد کتـاب در حـدود هفتاد جلد یا شـاید هم بیشـتر 
منتشر نمودند که این کتاب ها نشان دهنده  ارتباط 
سفارت آمریکا با عناصر وابسته خودشان در داخل 
کشـور مـا بعضـی مربـوط به قبـل از انقـاب، بعضی 
هـم مربـوط بـه بعـد از انقـاب بـود.«      ۱۲/8/۱۳۷8 
سـفارت آمریـکا در تقاطـع خیابان هـای طالقانـی و 
مفتح تبدیل به مرکز مهم اطاعاتی و سیاسی برای 
تحلیل و بررسـی حکومت ایران و بازوی مشـاوره ای 
نهادهـای سیاسـی و نظامـی ایـاالت متحـده بـرای 
مهار انقاب اسامی شده بود. فتح النه جاسوسی 
توسـط دانشـجویان مسـلمان پیـرو خـط امـام در 

چنیـن شـرایطی اهمیـت خـود را بـه رخ می کشـاند؛ 
چراکـه آخریـن جـای پـای آمریکایی هـا از ایـران بریده 
شـد. »قضیـه  النـه  جاسوسـی، ایـن آخریـن رشـته  
ارتبـاط ممکـن را بیـن انقـاب و آمریـکا بریـد و قطـع 
کـرد. ایـن، خدمـت بـزرگ و ذی قیمـت را بـه انقاب ما 

کرد.«      ۱۲/8/۱۳۷۲ 
اسـناد النـه جاسوسـی شـرح کامـل فعالیت هـا و 
اهمیتـی اسـت کـه آمریکایی هـا بـرای ایـن حلقـه آخر 
قائل بودند. آینه تمام قدی از شرح همه فعالیت ها 
و فرایندهایـی کـه قـرار بـود بـه تعبیـر خودشـان 
انقـاب اسـامی را در ایسـتگاه اّولـش متوقـف کند. 
از ایـن جهـت اسـناد ایـن النه و روایت شـان می تواند 
نقـش مهمـی در تنویـر افکار عمومی داشـته باشـد 
کـه آمریکایی هـا دنبـال چـه بودنـد: »جوان هـای 
عزیـز! اسـناد النـه  جاسوسـی را بگیریـد بخوانیـد، 
را  سـفارت  کـه  دانشـجویانی  اسـت.  درس آمـوز 
تسـخیر کردنـد و فهمیدنـد اینجـا النـه  جاسوسـی 
اسـت، بـا زحمـت زیـاد ایـن اسـناد را -که سـعی کرده 
بودنـد در کاغذخردکن هـا آن هـا را خـرد کننـد، نابود 
کننـد- بـه هـم چسـباندند، بـا زحمـت زیـاد این هـا را 
اسـتحصال کردنـد و منتشـر کردنـد؛ هفتـاد هشـتاد 
جلد کتاب منتشر شده است. این ها نشان می دهد 
کـه آمریکایی هـا چـه در هنـگاِم اوج نهضـت، چـه در 
هنگامـی کـه نهضـت و انقـاب پیـروز شـده اسـت و 
جمهوری اسامی تشکیل شده است، دائم در حال 
توطئـه علیـه نظـام اسـامی بوده انـد؛ آمریـکا ایـن 

است.«      ۱۲/8/۱۳۹۴ 
طبق رویای آمریکایی ها، امواج انقاب اسامی باید 
مدتـی بعـد از اسـتقرار جمهـوری اسـامی فروکـش 
می کرد. این رویا را در میان اسنادشـان هم مکتوب 
کرده اند. واقعیت درون میدان اما امروز چیز دیگری 
می گویـد. امـواج انقابـی کـه امـام خمینـی؟هر؟ 
رهبـری اش می کـرد امروز اقصی نقاط جهان اسـام 
را در نوردیـده. امـواج محکمـی برخاسـته از اعتمـاد 
و یقیـن انسـاِن مجاهـد و آگاه بـه یـاری خداونـد 
کـه امـروز   از ایـران و لبنـان تـا یمـن و سـوریه و عـراق 
بـه  عرصـه قدرت نمایـی اوسـت. انسـانی مؤمـن 
قـدرت خدایـی کـه از همـه ناوگان هـای نظامـی و 
قـدرت اقتصـادی و سیاسـی اسـتکبار بزرگ تر اسـت. 
آخریـن نمونـه آن هـم در روزهـای اخیـر در آب هـای 
گـرم جنـوب ایـران رونمایـی شـد. انسـاِن موحـِد و 
مجاهـد و مؤمـن بـه یـاری خداونـد کـه بـا شـجاعتی 
برگرفتـه از قـدرت الیتناهـی حقیقـت هسـتی بـه دل 
دشـمن می زنـد و یـال و کوپـال و سـاز و بـرگ نظامـی 
و مـدرن او را بـه هیـچ می گیرد. موحداِن عصر جدید 
و فرزنـدان خمینـی کبیر همـان زمان که از دیوارهای 
النه شـیطان باال رفتند تا به امروز بارها و بارها ثابت 
کرده انـد کـه جـز از خداونـد متعـال از هیـچ چیـز دیگر 
باکی به دل راه ندارند. آنها مامور به انجام تکلیف و 
وظیفه خویش اند خواه در برابر النه شیطان باشد 
خواه خاکریز خط مقدم نبرد علیه بعثی ها یا پشـت 
دیوارهای فلسـطین و در نبرد با صهیونیسـت ها و یا 
حتـی در برابـر ناوهـای جنگـی و سـاز و برگ کوه  پیکر و 
فوالدیـن شـیطان در آب هـای جنـوب ایـران. ایمـان 
آنهـا بـه خداونـد اسـت و قـدرت زانوان خویـش. از تو 
که حرکت باشد حتما از خدا هم برکت خواهد بود و  
به یقین، ضرب شسـت و تسـخیر شـیطان هم دور از 

دسترس نخواهد بود.

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

ادامه از  صفحه ۱

سخن هفته

صبـــــــر انقالبــــــی
نگاهی به نقش صبر در  تحقق نصرت الهی براساس اندیشه رهبر انقالب

مسیر زندگی انسان ها بر اساس سنت های الهی و تاریخی 
همواره صحنه جدال حق و باطل بوده و در این میان آنچه 
کــه آینــده را تعیین می کند نقش انســان هــا ، انتخاب ها و 
چگونگــی رفتارهــای آنهاســت. امتــی که در مســیر دعوت 
انبیــا و  اولیــا حرکــت کــرده و بــا شــناخت مســیر و بصیرت و 
تشــخیص برای رســیدن به اهداف متعالی تاش کردند و 
در ایــن راه ســختی ها و نامایمــات و دشــواری ها را به جان 
خریدنــد، موفــق شــده و توانســتندپیروزی را نصیب خود 
کنند. آری ســنت الهی مطابق آیه ۱۳ ســوره رعد، این اســت 
تی( را تغییر نمی دهد 

ّ
که خداوند سرنوشت هیچ قوم) و مل

مگــر آنکــه آنــان آنچه را در خودشــان اســت تغییــر دهند.
مســیری کــه مردم ایران با تکیه بــر صبر و بصیرت انقابی در 
ســاقط کردن اســتبداد نظــام شاهنشــاهی، دوران جنگ 
تحمیلی،فتنه هــای گوناگــون، تحریم هــای اقتصــادی و 
جنگ نرم علیه فرهنگ و اعتقاداتشان،  پشت سر گذاشتند 
و حاصلش سربلندی و استقال همه جانبه و اقتدار کشور 
شــده اســت و » قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبار آمریکا 
کــه در مقابــل ملــت ایــران قــرار گرفته بــود و این مبــارزه ی 
طوالنی را از ســال ۳۲ با ملت ایران شــروع کرده بود، در این 
مبارزه، آن که شکست خورده، همان دولت مستکبِر متکبِر 
خودبزرگبین آمریکاست؛ و آن که پیروز شده، ملت سرافراِز 

مصمِم مقتدِر ایران است.«    ۱۳۹۱/۰8/۱۰
موفقیت هایی که ایران اسامی در عرصه های مختلف به 
خصــوص تامین امنیــت همه جانبه و قطع دســت آمریکا 
و ایــادی آن در کشــور و منطقــه کســب کــرده،  بدون شــک 
حاصــل مبارزه مســتمر و پایداری و اســتقامت همه جانبه 
است. عنصر صبر در پیروزی انقاب اسامی در صحنه های 
مختلــف نقــش مهمــی  ایفا کرده اســت . نقشــی کــه  رهبر 
انقاب بارها بر آن تاکید کرده اند و در دیدار اخیر با  مهمانان 
کنفرانــس وحدت اســامی  و جمعــی از مســئوالن نظام، 
بیان داشــتند: »صبر در زندگی پیغمبر یک چیز برجسته ای 
اســت؛ البّتــه درباره ی صبر، مفهوم صبــر و وظیفه ی صبر در 
جاهای مختلف قرآن ده ها آیه هســت اّما آن صبری هم که 
مربوط به پیغمبر است زیاد است؛ بیش از ده موردـ ـ شاید 
حدود بیست موردـ ـ خطاب به پیغمبر در مورد صبر هست. 
مهم این اســت که از اّول بعثت، خدای متعال دســتور صبر 
اصِبر در 

َ
َک ف ــر: َو ِلَرّبِ

ّ
به پیغمبر داده اســت؛ در ســوره ی مّدث

ر و 
ّ
ســوره ی مّزّمل: َواصِبر َعلی ما َیقولون؛ـ ـ و ســوره ی مّدث

مّزّمل جزو اّولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده 
ــــ از همان قــدم اّول، خدای متعال به پیغمبر میگوید باید 
صبر داشته باشی. قریب به بیست جا خطاب به پیغمبر، امر 
اصِبر ِلُحکِم َرّبِک تا موارد متعّدد دیگر. صبر 

َ
به صبر شــده: ف

یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری.«    ۱۴۰۰/۰8/۰۲
صبــر انقابی عنصری اســت کــه ضرورت دارد بیشــتر مورد 
بحــث و بررســی و نقــش آن در پیــروزی و نصــرت الهــی در 
مقاطع مختلف تاریخی مورد توجه قرار گیرد. بدون شــک 
تجربه تاریخی ایران اســامی درحوادث گذشــته می تواند 

سرمشقی برای  حال  و آینده باشد. 

     پیروزی انقالب اسالمی ثمره ایستادگی ملت 
در دوره ای که دولت ها در روابط بین الملل خود را وابســته 

بــه بلــوک غــرب و یا شــرق می پنداشــتند، پیــروزی انقاب 
اســامی ایــران، ادبیات جدیدی تولید کــرد، نظم جهانی را 
دگرگــون ســاخت و مقاومــت برخاســته از منطــق انقاب 
اســامی در مقابــل زورمــداران و مســتکبران عالم ســبب 
عقب نشــینی دشمن شــد؛ البته مقاومت هزینه دارد، اّما 
هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه تسلیم است، زیرا در تسلیم 
هم منابع و هم سرمایه کشور چپاول می شود  و هم ملت 
آن کشور را تحقیر می کنند، همچنان که در رژیم پهلوی این 
واقعــه اتفاق افتاد: »رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تســلیم 
بــود -خیلــی اوقات هم ناراحت بودنــد، ناراضی بودند اّما 
تســلیم بودند، می ترســیدند- هم نفت می داد، هم پول 
مــی داد، هم باج می داد، هم توســری می خــورد! ... هزینه  
ســازش، هزینــه  تســلیم، هزینه عــدم مقاومــت، از هزینه 
مقاومــت به مراتب بیشــتر اســت؛ هزینه  ماّدی هــم دارد، 

هزینه  معنوی هم دارد.«    ۱۴/۳/۱۳۹8
آنچــه امام خمینی در نظام مبارزاتی خود به آن تکیه کرد، 
بهره گیری از مقاومت و پایداری در برابر زورگویی های رژیم 
پهلوی بود. »در دوران مبارزات که خیلی ها خسته  شدند، 
خیلی هــا مشــرف بــه ناامیــدی شــدند، اّمــا امــام محکم 
ایســتاد. امــام بــدون ذّره ای عقب نشــینی در راه مبــارزه 
ایســتاد ... بعد از پیروزی انقاب هم فشــارها ... به صورت 
همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شــد، ]اّما[ امام باز هم 
اصل مقاومت را، ایســتادگی را از دســت ننهاد و مقاومت 

کرد.«    ۱۴/۳/۱۳۹8

   صبر انقالبی مردم در بزنگاه های مهم پس از انقالب
 بعــد از پیــروزی انقاب اســامی، معانــدان و جریان کفر و 
نفــاق و دشــمنان ایــن آب و خــاک برای شکســت و به انزوا 
کشــاندن انقاب اســامی هــر روز دسیســه ای کردند؛ به 
راه انداختــن جنــگ تحمیلی علیه انقاب اســامی، ایجاد 
انشقاق میان صفوف ملت، تحریم های اقتصادی، اعمال 
انواع فشــارهای سیاسی و صرف هزینه های هنگفت برای 
ایجاد و حمایت از گروهک های معاند و تروریستی در طول 
این ســال ها از ســوی ضد انقاب به سرکردگی آمریکا برای 
ضربــه واردکــردن بــه انقاب اســامی صــورت گرفــت؛ اّما 
امــا یکــی از عوامل مهمی که موجــب موفقیت ملت ایران 
شــد، صبــر و مقاومــت آحاد مــردم و ایســتادگی در مقابل 
زورگویی های دشــمنان بود، زیرا »هرگاه ملتی، جماعتی، 
فــردی در مقابــل یک محنتــی که بر آن جمع یا بــر آن فرد یا 
بــر آن ملــت وارد می شــود، صبر و بصیرت به خــرج داد، آن 
محنت برای او تبدیل می شــود به نعمــت. راز پیروزی حق، 
پیروزی کلمه  حق، انتشار حق، انتشار توحید در طول تاریخ 

در میان بشر همین نکته است.«    ۶/۴/۱۳۹۰

   الگوی تجربه شده برای رسیدن به نصرت الهی  
مقاومــت و پایــداری مردم ایران در صحنــه دفاع مقدس، 
چنان الگویی از صبر و استقامت را تصویر کرد که تا سالیان 
ســال، این الگو برای ســایر حوزه های سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی کشــور الهام بخــش اســت؛ الگویــی کــه نتیجه 
آن کســب پیــروزی و نصــرت الهــی در مقابل کید دشــمنان 
بوده اســت. » بایــد بصیــرت پیدا کرد، بایــد در این راه صبور 

ُکم َکیُدُهم َشــیًئا«؛ اگر با  قوا ال َیُضّرُ
َ
بــود. »َو ِان َتصِبــروا َو َتّت

بصیرت حرکت کنیم و صبر کنیم و استقامت به  خرج بدهیم 
]توطئه دشمن[اثری نمی بخشد. «    8/۱۰/۱۳۹۴

صبر و مقاومت همراه با ایمان و تقوا، بصیرت در تشخیص 
راه صحیــح و ثبات قدم در مســیر ارزش هــای اصلی انقاب 
بدون شک می تواند مسیر آینده انقاب اسامی را هموارتر 
کند؛ چراکه »برای تأمین آینده احتیاج داریم به صبر و ثبات؛ 
نــا ُذنوَبنا َو 

َ
َنــا اغِفر ل بایســتی گاممــان را محکــم کنیــم. »َرّبَ

قداَمنا«؛ یکی از چیزهایی که در دعا 
َ
ت أ ّبِ

َ
مِرنا َو ث

َ
نا فی أ

َ
ِإسراف

خواسته شــده همین اســت که قدم هایمان ثابت باشــد؛ 
صبر و ثبات قدم الزم اســت که البّته مردم هم خوشبختانه 
مردم صبوری هستند؛ ما این را تجربه کرده ایم و می دانیم 
کــه به خاطر ایمان مذهبی ای کــه دارند، به خاطر اعتمادی 
که به نظام و کشــور و جمهوری اســامی دارند، ثبات مردم 

انصافا ثبات خوبی است.«         ۱۰/5/۱۳۹۹

   وظیفه مسئوالن؛ حرکت جهادی با صبر 
اّما در این میان، مســئوالن کشــور هم نقش بسیار مهمی 
دارند و باید بتوانند با امید، نشاط، صبر و استقامت کار را به 
پیش ببرند. »مسئوالن هم باید با کار جهادی، صبر و ثبات 
خودشــان را نشــان بدهنــد؛ یعنی کار جهــادی به نظر من 
بسیار الزم است؛ تردید، نگرانی، آیا می شود، آیا نمی شود، 
بکنیــم، نکنیــم، این هــا خیلــی مضر اســت؛ مســئوالن به 
این هــا بایــد توّجه کنند.«        ۱۰/5/۱۳۹۹مســئول در نظام 
جمهوری اســامی ایران باید قــدر جایگاه خویش را بداند 
و ایــن مســئولیت را با شــیوه صحیح به ســامان برســاند. 
»مســئولین کشــور در همــه ی رده هــا، آنچــه از همــه چیز 
برایتــان مهم تر اســت صبر اســت. بایســتی پایــداری کنید، 
مقاومت کنید، فشــارها را تحّمل کنید، مشکات را تحّمل 
ف نباید بشــوید. الزمه ی 

ّ
کنیــد و راه را ادامــه بدهید؛ متوق

صبر و پایداری برای من و شــما که مســئولیم در این کشور، 
ف پیدا کند، 

ّ
ف نشویم؛ حرکت نباید توق

ّ
این است که متوق

باید ادامه پیدا کند؛ این صبر است.«    ۲/8/۱۴۰۰

   صبر انقالبی و حرکت به سمت قله
پایــان اینکــه »صبر یعنی چشــم بــه هدف هــای دور و به 
افق هــای دور دوختــن؛ چشــم دوختــن بــه هدف هــای 
دور. گاهی انسان از یک موفقیت نقد خرسند می شود، 
خوشــحال می شود، گاهی مغرور می شــود و خطرناک 
ایــن اســت که قانع می شــود؛ ایــن خطرناک اســت؛ این 
موجــب می شــود که انســان در میدان باقــی نماند. نه، 
ــه را نــگاه کنید؛ ببینیــد پیام 

ّ
هــدِف دور را نــگاه کنیــد، قل

ــت ایران را 
ّ
حقیقی انقاب و نظام اســامی چیســت و مل

و اّمت اســامی را و در نهایت جامعه  بشــری را به ســمت 
چــه هدفی می خواهد حرکت بدهد؛ بــه آنجا نگاه کنید. 

حرکت انقاب اسامی یک چنین صبری را الزم دارد.«
   ۹/۴/۱۳۹۷ بــدون شــک، مســیر تحقــق آرمان هــای 
اصیل انقاب اســامی با اراده و همت مردم و مسئوالن 
امکان پذیــر اســت و »اگر اهل حق و کســانی که طرف دار 
حق انــد، بــا نیت و همت و صبر و ایســتادگی مبارزه کنند، 

باشک پیروز خواهند شد.«    ۲۴/۱۲/۱۳۹۶


