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کالم امام   |   4

عید سعید فطر را پیشاپیش به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم

یاد شـــهیدان قدس، از شـــیخ احمد یاســـین و فتحی شـــقاقی و سّید عّباس موسوی، تا سردار بزرگ اسالم و چهره ی فراموش نشدنی مقاومت، شهید قاسم سلیمانی و 
مجاهد بزرگ عراقی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای قدس را گرامی میدارم و به روح امام خمینی عظیم الّشأن که راه عّزت و جهاد را به روی ما گشود، درود 

میفرستم.      1399/03/02

امام خمینی�راه عّزت و جهاد را به روی ما گشود
این شماره تقدیم می شود به ارواح مطهر شهیدان قدس شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی، ســّید عّباس موسوی، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

شهید ان هفته  

ادامه در صفحه 3

22 مهرماه 1373 نروژ؛ شمالی ترین کشور اروپایی در  گزارش
حاشیه قطب شمال که حتما در آن روزها آب و هوای هفتـــــه

ســـردی را تجربه می کرده. در سرمای پاییز اسلو اما 
رسانه ها دور هم جمع شده بودند تا مراسم صلح را 
پوشـــش دهند. دشـــمنان دیروز حاال در نروژ جمع شده بودند تا 
عکس دسته جمعی بگیرند و جایزه صلح نوبل را به رسانه ها نشان 
دهند! اســـحاق رابین و شیمون پرز از سمت رژیم صهیونیستی و 
یاســـر عرفات از ســـمت ســـازمان آزادی بخش فلسطین. چریک 
فلســـطینی که روزگاری آرمانش بیرون راندن صهیونیســـت ها از 
فلســـطین بود حاال در کنار دو دشـــمن سابق صهیونیست خود 
ایســـتاده و در حالی که مدال و لوح یادبود صلح نوبل را در دســـت 
داشـــتند رو به عکاســـان عکس یادگاری می گرفتند!! عرفات در 
پیمان اســـلو رســـما اشغالگری صهیونیســـت ها را با به رسمیت 
شناختن اسرائیل پذیرفت و کاربرد خشونت را محکوم کرد. او در 
ازای بعضـــی امتیازات کوچک مانند ایجاد تشـــکیالتی برای اداره 
بعضی مناطق فلسطینی نشین، اشغال فلسطین را به رسمت 
شـــناخت. صهیونیســـت ها در ازای به رســـمیت شـــناخته شدن 
موجودیت شان تن به تاسیس یک شورای اداری داده بودن برای 
اداره بعضی مناطق فلسطینی نشین. شورایی که یک دولت نبود 
و قرار بود صرفا خدمات شهری و اجتماعی شهروندان را تأمین کند 
و البته حق قانون گذازی و تصمیم  گیری در مورد سیاست خارجی 
و امنیتی و امور دفاعی را هم نداشت. تکلیف بیش از 3 میلیون 
آواره فلســـطینِی خـــارج از اراضـــی اشـــغالی هـــم معلـــوم نبود. 
بیت المقدس هم همچنان در دســـت صهیونیست ها بود. روند 
سیاســـی و اقتصادی و امنیتی کل فلســـطین همچنان در اختیار 
صهیونیست ها بود. حاال نزدیک به سه دهه از سازش با دشمن 
اشـــغالگر می گذرد و بنا به قول مشـــهور، عرفات توســـط همان 

دشمنی که با او سازش کرده بود ترور بیولوژیک شد. 
   تنها فایده سازش!

"هم فلسطینی ها؛ هم صهیونیست ها!"؛ مبنای طرِح "دو دولت" 
در قضیه ی فلسطین همین عبارت چهار کلمه ای! است. سیاستی 
که حقیقت آن به رســـمیت شـــناختن رژیم جعلی و ســـاختگی و 
نامشروع صهیونیستی بود و عمال هم کمترین دستاوردی برای 
ملت فلسطین نداشته است. از نظر تاریخی، شکست دولت های 
عربـــی در مواجهـــه نظامـــی با رژیم صهیونیســـتی برخی ســـران 

دولت های عربی را به این ســـو سوق داد 

عکس نوشت      |     4  

خطبه های انقالب      |     3  

 روز قدس؛ تعیین کننده
 سرنوشت مردم فلسطین

تفکر شــهید مطهری، ســنگر امن مقابل تفکــرات بیگانه

ق به مردم فلســطین است
ّ
فلســطین متعل

نگاهی به شکست های سیاست سازِش با
دشمن صهیونیست و تغییر معادالت به سود جریان مقاومت

شکوه مقاومت

گزیده بیانات    |    2

روِز اجر و مغفرت
مروری بر بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره ی »عید سعید فطر«



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

   روز رحمت و مغفرت 
عید ســـعید فطر روز رحمت اســـت، روز مغفرت است، روز اجر و پاداش 
است برای مؤمنین، برای نیکوکاران، برای کسانی که برای خدا و در راه 
خدا عملی انجام دادند و حرکتی کردند و دلهای خود را به خدای رحیم و غفور نزدیک 
کردند. خدا را شکر میکنیم که یک بار دیگر، یک ماه رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر 

را نصیب ما کرد؛ باید این نعمت الهی را قدر بدانیم.      1391/0۵/29

   شکرانه حیات نو
مسلمان از ماه رمضان با نورانیت خارج میشود... انسان وارد یک سال 
نو، مرحله                ی نو و در واقع یک حیات نو و والدت نو میشـــود... این نماز 
روز عید فطر به یک معنا شکرانه                ی نعمت الهی در ماه رمضان است. شکرانه                ی این 

والدت جدید است.      13۸۸/0۶/29

   روز با عظمت 
کار معنـــوی و مجاهدت بـــا نفس در ماه ]مبارک رمضان[، به صاحبان 
همت و صاحبان اراده... احساس شادی و مسرت معنوی میبخشد... 
و خداوند این شادی را متصل کرده است به شادی روز عید فطر؛ که در عظمت این 
روز همین بس که شما در قنوتهای ُنه گانه ی این نماز پربرکت، خدا را قسم میدهید 
بـــه این روز - »اســـئلک بحّق هذا الیوم« این نشـــان دهنده ی رتبـــه ی باالی این روز 

است.     1392/0۵/1۸

   بهشِت مصفای ایمان و عمل
در نمـــاز عیـــد فطـــر بارها به خداوند عرض میکنیم: ما را به آن بهشـــت 
مصفـــای ایمـــان و اخالق و عمل که این برگزیـــدگان را در آن جا دادی، 
وارد کن. از آن دوزخ عمل ناشایست، اخالق ناشایست، عقیده                ی ناشایست که این 
بزرگـــواران و عزیـــزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مصون نگاه داشـــتی، ما را خارج 
کن. این هدف بزرگ را برای خودمان در روز عید فطر ترسیم میکنیم.      13۸۸/0۶/29

   عید متصل کردن همه نیروها
عید فطر و نماز و توّسل ما در این روز نیز مظهر توحید کلمه و کلمه توحید 
است؛ زیرا هم معنویت است و هم توّسل و خشوع؛ هم مستحکم کردن 
دل به وســـیله ایمان به خداســـت و هم پیدا کردن حالت سکینه و آرامش و خالصی از 
تالطمهای گوناگوِن نفس انســـانی اســـت. درعین حال، عید فطر مّتصل کردن همه 

نیروها و قوا به یکدیگر و آوردن آنها به صحنه زندگی نیز هست.      13۸2/09/0۵

   روز اجتماع و عزت مسلمین
حقیقتًا ما مسلمین امروز باید به دنبال آن نقاطی باشیم که همه آحاد 
مســـلمان را در شـــرق و غرب دنیای اســـالم، از هر ملیتی، با هر نژادی، با 
هر زبانی و با هر فرهنگی، گرد محور توحید و کلمه متعالی اســـالمی جمع کند. عید 
فطـــر از جمله اینهاســـت.  لذا در دعای قنـــوت عید فطر عرض میکنیم »الّذی جعلته 
للمســـلمین عیدا«      137۶/11/09 ملتهای مســـلمان میتوانند عید فطر را وسیله ای 
قرار بدهند برای عزت؛ نردبانی قرار بدهند به سمت علّو معنوی و مادی و عزت دنیا 

و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها استفاده کنیم.      1391/0۵/29

   روز پاداش نیکوکاران
 عیــد ســعید فطــر کــه فرمــود روزی اســت کــه »ُیثــاُب فیــِه 
زحمــت  کــه  آنهــا  الُمبِطلــون«؛  فیــِه  ُیخَســُر  َو  الُمحِســنون 
کشــیدند، تــالش کردنــد، کارهــای نیــک انجــام دادنــد، امــروز روز پــاداش 
ــت مــا غالبــًا در شــمار »محســنون«اند.    

ّ
گرفتــن آنهــا اســت. بحمــداهلل مل

1397/03/2۵   

   عیِد شکِر ذکر و عبادت
عیــد رمضان]عیــد فطــر[ در حقیقــت عیــد شــکر اســت؛ شــکر بــه 
ــکر  ــی، ش ــت اله ــه ی ضیاف ــک ماه ــدن دوران ی ــق گذران ــر توفی خاط
روزه داری، شــکر توفیــق عبــادت و ذکــر و خشــوع و توســل بــه بــارگاه کبریائــی 
ــرد.     ــد بگی ــد عی ــن بای ــان مؤم ــکر، انس ــن ش ــرای ای ــم ب ــًا ه ــق. حقیقت ــرت ح حض

13۸۶/07/21     

   نمایش انسجام قلبِی ملت
ــت  ــه خصوصی ــت ک ــاز اس ــت ممت روز عیــد فطــر دارای دو خصوصی
اول آن عبــارت اســت از ایــن حالــت طهــارت و نزاهــت و نظافتــی 
ــای  ــر ریاضته ــت؛ در اث ــده اس ــود آم ــه وج ــن ب ــانهای مؤم ــان انس ــه در دل و ج ک
شــرعی و الهــی مــاه مبــارک رمضــان... خصوصیــت دوم هــم در همیــن نمــاز شــما 
متجلــی اســت. روز عیــد فطــر تجســم و نمایــش انســجام حقیقــی و قلبــی ملــت 

اســت.      13۸7/07/10

   اداِی زکات 
در ایــن روز، یــک واجــب مالــی وجــود دارد کــه عبــارت از ادای زکات 
ــی ای اســت کــه موجــب طهــارت  ــه مال فطــر اســت. زکات هــم آن تعبی
انســان میشــود. گرفتــن ایــن واجــب و ایــن صدقــه  ء مالــی از مــردم، موجــب طهــارت 
روح و پاکســازی آنهــا از دنائتهــا و لئامتهــا و حــرص و بخــل و بقیــه آلودگیهاســت.      

137۵/11/21

   فرصِت بازنگری در مسائل دنیای اسالم
عیــد ســعید فطــر، یــک  عیــد اســالمی  محــض  اســت  و جــا دارد کــه  رهبران  
و هدایتگــران  افــکار عمومــی  مســلمانان  از جملــه  علمــا، روشــنفکران ، 
ــن   ــتفاده  از ای ــا اس ــالم ، ب ــان  اس ــیون  جه ــدان  و سیاس ــندگان ، هنرمن ــعرا، نویس ش
فرصــت  مســائل  اساســی ، عمومــی  و کالن  دنیــای  اســالم  را مــورد بازنگــری  قــرار دهنــد 
و آن  را بــا ملتهــای  مســلمان  در میــان  نهنــد و ایــن  خــود یکــی  از مضامیــن  عیــد ســعید 

فطــر اســت .      137۴/12/01

   حفظ رحمت الهی تا سال آینده
عیـــد فطـــر، روز پـــاداش گرفتـــن و رؤیـــت رحمـــت الهـــی بعـــد 
از مـــاه رمضـــان اســـت... شـــاید یکـــی از بزرگتریـــن پاداشـــهای 
ــیله  ــم وسـ ــا بتوانیـ ــد تـ ــق کنـ ـ

ّ
ــا را موف ــه مـ ــدا همـ ــه خـ ــد کـ ــن باشـ ــی ایـ الهـ

ــم. ــی بداریـ ــان باقـ ــرای خودمـ ــده بـ ــان آینـ ــاه رمضـ ــا مـ ــی را تـ ــت الهـ  رحمـ
13۸0/09/2۵  

مروری بر بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره ی »عید سعید فطر«

ــد. ــی می کن ــون آن را بازخوان ــاد گوناگ ــعید و ابع ــد س ــن عی ــاره ی ای ــه ای درب ــت اهلل خامن ــرت آی ــات حض ــده ای از بیان ــزب اهلل« گزی ــط ح ــر، »خ ــد فط ــتانه ی عی در آس

وِز اجر و مغفرت ر

گزیده بیانات
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]آمریکا و مستکبرین[ روی کشورهای عرب و بسیاری از کشورهای 
اســـالمی فشـــار آوردند که مســـأله فلســـطین را ندیده بگیرند و 
متأسفانه بسیاری از دولتها هم تحت تأثیر این فشار قرار گرفتند و 
آن را قبول کردند. اما جمهوری اسالمی، حرف صریح خود را در یک 
جمله رسا و روشن بیان کرده است که همه منصفین عالم، آن را 
ق به مردم 

ّ
قبول میکنند. آن جمله این است که »فلسطین متعل

فلســـطین است.« دولت غاصب صهیونیست، باید بساط خود را 
جمـــع کند. یهودیها میتوانند در فلســـطین بمانند، اما حکومت 
ـــق به ملت فلســـطین و فلسطینیهاســـت و 

ّ
در فلســـطین، متعل

آنها، مثل همه کشـــورهای دیگر، هرکس را خواســـتند آن جا نگه 
میدارنـــد. اّمـــا دولـــت صهیونیســـت، دولت غاصبی اســـت. این، 
موضع ما در قبال مســـأله فلســـطین است. امام راحل، بارها این 
موضـــع را اعـــالم کرده اند و نظر قطعی جمهوری اســـالمی ایران 

است.        1372/03/1۴    

ق به مردم فلسطین است 
ّ
فلسطین متعل

خطبه های انقالب  

آفِت مسئولیت زورگویی و افزون طلبی است

به رسم آیه ها  

انســـان در قیامت میبیند که گاهی میشـــد با یک کار کوچک، یک 
پاداش بزرگ را اینجا به دســـت بیـــاورد؛ یک حرکت کوچک در دنیا 
میتوانســـت اینجا آثار ماندگار عظیِم ُپرسود و ُپرمنفعتی داشته 
باشـــد، و این کار را نکرده؛ انســـان حســـرت میخورد. ]یا[ در دنیا 
میتوانســـت بـــا یک پرهیـــز، با اجتناب از یک حرکـــت، اجتناب از یک 
حـــرف و از یـــک فعل عذاب دردناکی را از خـــودش دور کند؛ نکرد، 
هّمـــت نکـــرد. تصمیم بگیریم درســـت کار کنیـــم، تصمیم بگیریم 
درســـت عمل کنیم، درســـت حرف بزنیم، درســـت برنامه بریزیم؛ 
تصمیم بگیریم؛ روز حســـرت، روز ســـختی اســـت. و این کارها، این 
تصمیم گیری ها در جوانی ممکن اســـت؛ آســـان تر از دوران عمر 
بنده و زندگی امثال بنده است. ]...[ شما قدر بدانید این فرصتی 
که در مقابلتان هست؛ در این سّنی که شما هستید، در مقابلتان 
ممکن است شصت سال، هفتاد سال عمر باشد؛ قدر بدانید این 
امکانی را که در خدمت شما و در برابر شما هست.          1۴01/02/0۶     

 فرصت جوانی را قدر بدانیم

درس اخالق  

یـــک خصوصیت مخصوص من و شماســـت؛ یعنی مایی که به 
خاطر مســـؤولیتهایمان حوزه ی اقتـــداری داریم؛ چه کوچک و 
چه بزرگ. این، مضمون آیه ای است که تالوت کردم: »تلک الّدار 
ذین ال یریدون علّوا فی األرض و ال فســـادا«.)1( 

ّ
األخره نجعلها لل

دنبال اســـتعالء و سلطه جویی و برتری جویی بر مردم نباشیم. 
این کار، ســـخت اســـت؛ اما ممکن و الزم اســـت. سلطه جویی، 
آفتـــی اســـت که قدرتمـــداران عالم را همیشـــه تهدیـــد کرده و 
بســـیاری را لغزانده اســـت. امیرالمؤمنین علیه الّصالةوالّسالم 
فرمود: این آیه اصاًل برای قدرتمندان، والت و مسؤوالن است؛ 
از رؤســـای ســـطح باال گرفتـــه تا مدیرّیتهای میانـــی و تا هرجا که 
حوزه ی قدرتی وجود دارد. آفت کار ما این اســـت که از حوزه ی 
اقتـــدار برای ســـلطه جویی، زورگویی و افزون طلبی اســـتفاده 

کنیم؛ این خطر بزرگی اســـت.            13۸2/۵/1۵
1( سوره قصص، آیه83

که به سازش با دشمن صهیونیست روی بیاورند. امید 
این جماعت به گرفتن یک حق مسلم از طریق سازش در 
حالی که نتواســـته اند آن را با توسل به مبارزه از دشمن 
بـــاز پس گیرنـــد طنِز تلخ تاریخ اســـت چراکـــه واقعیت 
جـــاری در »میدان« کفه ترازو و معادالت را کامال به نقع 

صهیونیست ها سنگین کرده بود.
گذشــت زمان نشــان داد که نه تنها رژیم صهیونیســتی 
اهل تن دادن به تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی 
نیست بلکه اینگونه طرح ها تا امروز به هیچ وجه مانع از 
گسترش و پیشروی ساخت شهرک های صهیونیستی و 
آزادی ســرزمین های اشغالی هم نشده است. حقیقت 
ایــن اســت کــه طرح هایــی ماننــد دو دولــت و مذاکرات 
بعدی که همگی از سیاســت ســازش ناشی شده است 
صرفا تا آنجا برای صهیونیست ها ارزش دارند که در مسیر 
مقاومِت فلسطینی دست انداز ایجاد کرده و حکم یک 
ســپر دفاعــی و منطقه حائل را بــرای مهار مقاومت ایفا 
کننــد. بــا این همه اما گذشــت زمان عبرتــی تاریخی را در 
مسئله ی فلسطین پیش روی همگان نهاد: »فرصتی که 
به روند سازش داده شد، آثار مخّربی در مسیر مقاومت 
ــت فلســطین به همــراه داشــت، اّما تنها 

ّ
و مبــارزه ی مل

فایده ی آن، اثبات نادرستی تصّور واقع بینی در عمل بود. 
اساسًا روش و طریقه ی شکل گیری رژیم صهیونیستی به 
 گونه ای است که نمیتواند از توسعه طلبی و سرکوبگری 
و تضییع حقوق حّقه ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا 
موجودّیــت و هوّیــت آن در گــرِو نابودی تدریجی هوّیت 
و موجودّیــت فلســطین اســت. چه، آنکــه موجودّیت 
نامشروع رژیم صهیونیستی، در صورتی قابلّیت استمرار 
خواهــد داشــت که بــر ویرانه های هوّیــت و موجودّیت 

 139۵/12/03 فلسطین بنا شود.«
   کور نمیتواند عصاکش کور دگر شود!

امــا علی رغــم تجربــه ی تاریخــِی ســازش بازهــم برخی 
دولت ها این سیاست خسارت بار را دنبال می کنند و به 
دنبال ارتباط برقرار کردن با رژیم صهیونیســتی هستند: 
»اینکــه مــا خیال کنیم راه کمک به فلســطینی ها ارتباط 
گرفتــن و ایجــاد رابطه با رژیم صهیونیســتی اســت، جزو 
آن اشــتباهات بســیار بــزرگ اســت. چهــل ســال قبل از 
ایــن، مصری هــا ایــن خطا را کردنــد؛ مصــر و اردن با رژیم 
صهیونیســتی ارتبــاط برقــرار کردنــد؛ آیــا جنایــات رژیــم 
صهیونیســتی در این چهل ســال کم شــد؟ نه، ده برابر 
1۴01/02/0۶ جلــوه دیگــری از ایــن سیاســت  شــد.« 
هــم در طــرح موســوم بــه »معاملــه قــرن« جلوه گــر 
شــد. طرحــی کــه طبــق آن بیت المقدس پایتخــت رژیم 
صهیونیستی می شود و »حِق بازگشت فلسطینی ها« 
بــه سرزمین شــان هم منتفــی می شــود. توطئه ای که 
البته طراح و صحنه گردان اصلی آن آمریکایی ها بودند: 
»]طــرح معامله ی قرن[ نشــانه ی خباثــت و دغل کاری 
آمریکایی ها است. حاال صهیونیست ها که به جای خود، 
آنکه معلوم است، اّما آمریکایی ها با این کار نشان دادند 
چقــدر خبیــث و چقدر دغل کارند. چرا؟ برای خاطر اینکه 
آنها آمده اند با یک طرف دیگری که همان صهیونیست ها 
هســتند، معامله کرده اند، موضوع معامله یک چیزی 
ق به آنها نیســت؛ مال فلســطینی ها را با 

ّ
اســت که متعل

همدیگــر معاملــه کرده اند و یکی داده، یکی گرفته! این 
خباثت نیســت؟ این دغل کاری نیست؟ فلسطین، مال 
فلسطینی ها است؛ شما چه کاره هستید که بیایید راجع 

به فلسطین تصمیم بگیرید که بیت المقّدس این جور 
باشد، فالن  جا این جور باشد، مرکز حکومت فلسطین 
در فالن جا باشد؟ به شما چه؟ شما چه کسی هستید؟« 
139۸/11/1۶بــا ایــن همه اما نکتــه ی جالب ماجرا در   
تحوالِت ســازش طلبانه ی برخــی دولت های عربی این 
اســت کــه »برخــی دولتهای عربی به آمریــکا گفته اند در 
 مسئله ی فلسطین شتاب کند، اگر منظور آنان این 

ّ
حل

اســت که پیش از بیرون رفتن از منطقه، هر مانع را از ســر 
راه تثبیــت رژیــم غاصب بــردارد، اّواًل خیانت کــرده و برای 
دنیــای عــرب ننگ آفریده اند،  ثانیًا ســاده لوحی به خرج 
داده انــد، زیــرا کور نمیتواند عصاکش کور دگر شــود!«
  1۴01/02/09مــروز »در میــدان سیاســی، مهم ترین 
حامی رژیم غاصب، یعنی آمریکا، خود دچار شکستهای 
پی درپی شده است.« 1۴01/02/09 و با این حال برخی 

هنوز به آمریکایی ها امید دارند!
   اراده ی شکست ناپذیر، جایگزیِن ارتش 

شکست ناپذیر
ظلمی که چند دهه قبل در فلسطین بنیان گذاشته شد 
عادی نمی شود حتی به ضرب زور و تزویر. اسلو، طرح دو 
دولــت و معاملــه قرن همگی ابتر مانده اند. برخالف ابتر 
مانــدن این ســازش گری ها اما اتفــاق دیگری هم افتاده 
است. قدرت یافتن و کسب دستاوردهای متعدد توسط 
جریان مقاومت: »مهم ترین دســتاورد مقاومت، ایجاد 
مانــع اساســی در برابر پروژه های صهیونیســتی اســت. 
قّیــت مقاومــت، در تحمیــل یــک جنگ فرسایشــی 

ّ
موف

به دشــمن اســت، یعنی توانســته برنامه ی اصلی رژیم 
 منطقه بود، به شکست 

ّ
صهیونیستی را که سیطره بر کِل

بکشــاند... اگر مقاومت، رژیم صهیونیســتی را زمین گیر 
نکــرده بــود، اینــک شــاهد دســت اندازی آن بــه دیگــر 
ســرزمین های منطقــه بودیــم؛ از مصــر گرفته تــا اردن و 
عراق و خلیج فارس و غیره؛ آری این دستاورد بسیار مهم 
اســت، اّمــا ایــن تنها دســتاورد مقاومت نیســت و آزادی 
جنوب لبنان و آزادی غّزه، تحّقق دو هدف مرحله ای مهم 
در روند آزادی فلسطین به شمار میرود که توانسته است 
روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را معکوس 
139۵/12/03 امروز و با مجاهدت های صورت  گرداند.«
گرفتــه در جبهــه ی مقاومــت »اراده ی شکســت ناپذیر 
در فلســطین و همــه ی منطقه ی غرب آســیا، جایگزین 
»ارتش شکست ناپذیر« صهیونیست شده است. امروز 
آن ارتش جنایتکار ناچار شده است آرایش تهاجمی خود 
را به تدافعی تبدیل کند.« 1۴01/02/09 و »رژیم غاصب 
در هــر دو میــدان سیاســی و نظامی، در شــبکه ی درهم 
  1۴01/02/09 تنیده ای از مشــکالت دســت و پا میزند.« 
آن تجربه ی تاریخِی ناشــی از رویکردهای ســازش طلبانه 
از ســویی و ایــن موفقیت هــا و پیروزی هــای درخشــان 
جبهــه ی مقاومت از ســوی دیگــر اما صحنه ی معادالت 
را بــه شــکلی اساســی بــه نفع جبهــه ی حق تغییــر داده 
 فلسطین به صحنه ی مقاومت تبدیل شده 

ّ
است: »کل

اســت. اکنون مردم فلســطین بر ادامه ی جهاد، وحدت 
نظــر یافته انــد.« 1۴01/02/09 و با چنین اراده ای قطعا 
»رژیم صهیونیســتی هم ماندگار نیســت؛ این را همه ی 
تجربه  هــای تاریخــی به ما به صورت قطعی امال میکند و 
تفهیم میکند... و بدون شک، این رژیمی که بر پایه ی باطل 
تهای 

ّ
تشــکیل شــده اســت، به توفیق الهی و با هّمت مل

 مســلمان نابــود خواهــد شــد و از بیــن خواهــد رفت.«
 1397/3/2۵

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفته
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

]دســـتگاه های حکومتی[ باید محیط مســـاعد تولید 
را در کشـــور به وجود بیاورند؛ یعنی محیط مســـاعدی 
بـــه نفع حرکت تولیدی و جهت گیـــری تولید، در مقابل 
جهت گیری واردات و تکیه ی به خارج. ما متأّسفانه یک 
میراث بســـیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم؛ آنجا 
اســـاس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و 
مانند اینها مبتنی بود بر تکیه ی به واردات؛ این منتفی 
نشده، انقالب خیلی از بنیانهای غلط را عوض کرد، ]اّما[ 
این را نتوانســـته متأّســـفانه بدرستی عوض کند؛ باید 
جّدّیت بشـــود در این قضّیه. فضای کشـــور را، فضای 
اقتصادی کشـــور را، فضای مالی و پولی کشور را، بانک 
را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقّرراِت اینها 
را در جهتی سوق بدهند که به نفع تولید باشد؛ واردات 
و واســـطه گری و ســـفته بازی و مانند اینها در انزوا قرار 
بگیرد؛ این مهم ترین مسئله است.            139۸/0۸/2۸

مرحوم آقای مصباح�یک اســـتاِد فکر بود؛ البّته ایشـــان کارهای سیاسی و فکرهای سیاسی هم میکردند، 
درباره ی آنها ]یعنی[ مسائل سیاسی بحثی ندارم، ]لکن[ درباره ی مسائل فکری یک راهنما و مرشدی بود که 
میتوانست مرجع و ملجأ باشد. این  جور آدمها الزمند که استاد فکر باشند؛ همچنانی که علم استاد میخواهد، 
فکر هم استاد میخواهد.     1۴01/02/0۶ فقیه و فیلسوف معاصرمان، مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی هم انصافًا 
شـــاگرد شایســـته ی امام بود و هم در غیرت دینی در اوج بود، هم در عقالنّیت، یک فیلســـوف به معنای واقعی 
کلمه بود.    1۴00/10/19  ایشـــان متفکری برجســـته، مدیری شایســـته، دارای زبان گویائی در اظهار حق و پای با 
اســـتقامتی در صراط مســـتقیم بودند. خدمات ایشـــان در تولید اندیشـــه ی دینی و نگارش کتب راه گشا، و در 
تربیت شـــاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقالبی در همه ی میدانهائی که احســـاس نیاز به حضور ایشـــان 

میشد، حقًا و انصافًا کم نظیر است.    1399/10/13      

برای تولید ملی محیط مساعد به وجود 
بیاورید

قای مصباح استاِد فکر و اهل حضوِر انقالبی بود آ

با افتخار ایرانی  

شخصیت  

ســـؤال: آیا در مواردی که بیمار از نظر پزشـــکی 
درمـــان ناپذیـــر بـــوده و باید تا زمـــان مرگ، درد 
بســـیار شـــدیدی را تحمل کند، می توان او را با 
رضایـــت خـــودش تا زمان مـــرگ، بیهوش کرد تا 

متوجه درد نشود؟
جواب: اگر بیهوش کردن سبب تسریع در فوت 
یا ضرر قابل توجه برای بیمار نباشـــد، با رضایت 

او اشکال ندارد.

حکم بیهوش کردن بیمار درمان ناپذیر            

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

جهاد تبیین  

من در طی ســـالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را 
گوشزد مسلمین نمودم. من از عموم مسلمانان 
جهان و دولت های اســـالمی می خواهم که برای 
کوتاه کردن دســـت این غاصب و پشـــتیبانان آن 
بـــه هـــم بپیوندنـــد. و جمیع مســـلمانان جهان 
را دعـــوت می کنـــم آخریـــن جمعۀ مـــاه مبارک 
رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین 
کنندۀ سرنوشـــت مردم فلســـطین نیز باشد، به 
عنـــوان »روز قـــدس« انتخاب، و طی مراســـمی 
همبســـتگی بین المللی مسلمانان را در حمایت 
از حقوق قانونی مردم مسلمان اعالم نمایند. از 
خداوند متعال پیروزی مســـلمانان را بر اهل کفر 

خواستارم.         13۵۸/0۵/1۶   

در جنگهـــای ســـخت با ســـالحهای قدیمی دیگر 
نمیشود جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این 
چیزها، نمیشـــود به جنِگ توپ و موشک و مانند 
اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین  جور اســـت؛ 
با شـــیوه های قدیمی ]نمیشـــود کار کرد[. البّته 
بعضی از شـــیوه های قدیمـــی جایگزین ندارد، 
مثـــل منبر، مثل مّداحی؛ اینها قدیمی اســـت اّما 
اینها جایگزین ندارد؛ اینها همچنان اثرگذار است 
و هیـــچ چیز دیگری جای اینهـــا را نمیگیرد، لکن از 
لحـــاظ ابزارهای گوناگون بایســـتی ِبه روز حرکت 
کرد. کارهایی که بایســـتی انجـــام بگیرد، از لحاظ 
ســـخت افزاری در دســـترس اســـت؛ مهم بخش 
نرم افزاری قضّیه اســـت. سالح تبیین یک بخش 
نرم افزاری مهّمی دارد؛ در اینجا بایســـتی نوآوری 
صورت بگیرد، بایســـتی ســـخن نو گفته بشود و 

شیوه ی نو در بیان ذکر بشود.           1۴00/12/19 
در موضـــوع خانـــواده هـــی گفتـــه میشـــود 
نقـــش زن. دلیلش هـــم واضح اســـت؛ چون 
زن در خانـــواده عنصر محوری اســـت. جامعه 
بایـــد قـــدردان باشـــد. حتمًا بایســـتی بر روی 
کار زنهـــای خانه دار ارزشـــگذاری ویژه بشـــود. 
بعضـــی میتوانســـتند برونـــد کار بگیرنـــد، 
بعضی میتوانســـتند تحصیالت عالیه بکنند، 
بعضـــی تحصیالت عالیه هم داشـــتند گفتند 
مـــا میخواهیـــم این بچه را بـــزرگ کنیم، خوب 
تربیـــت کنیم، نرفتیم کار بگیریم. باید از اینجور 
زنـــی قدردانی شـــود. در بیاناتـــی که حضرات 
فرمودند، این بود که مثاًل بیمه هائی برای اینها 
در نظر گرفته شود. بله، تأمین اقتصادیشان، 
بیمه شان، بقیه ی چیزهائی که الزم است، باید 

در نظر گرفته شود.          1390/10/1۴  

 روز قدس؛ 
تعیین کننده 

 سرنوشت 
مردم فلسطین 

ضرورت جهاد تبیین با ابزارهای به روز

بایستی بر روی کار زنهای
 خانه دار ارزشگذاری ویژه شود
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جریان فکری اســـالمی انقالب و نظام اســـالمی ما در بخش عمده یی متکی به تفکرات شهید مطهری است؛ 
یعنی آنها پایه ها و مایه های اسالمییی است که ما در تفکرات اسالمی از آنها بهره بردیم و به نظام اسالمی 
منتهی شد؛ لذا در همان روزگار هم افکار شهید مطهری جایگاه امنی بود برای جوانهای طالب و عاشق فکر 

اسالمی که در زیر بمباران شدید تفکرات بیگانه قرار می گرفتند.   13۸2/12/1۸  
12 اردیبهشـــت ماه؛ ســـالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد

تفکر شهید مطهری، سنگر امن مقابل تفکرات بیگانه

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در سمینار افکار و آثار شهید مطهری در تاریخ 1366/02/05


