
نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 345     |     هفتـه آخـر خـرداد   1401     |     

345345

خبر |   4

یادداشت هفته  |    2

ط 
ّ
جمهوری اسالمی بدون تردید مدیون شهدا و خانواده های آنها است. اگر شهیدان نبودند و فداکاری و جانبازی نمیکردند ناامنی و تسل

دشـــمن و نابســـامانی آن چنان کشـــور را می انباشـــت که هیچ کس از عهده ی عالج آن برنمی آمد. آن کسی که نگذاشته است کشور به آن 
وضعّیت دچار بشـــود، همین جوانهای شـــما هســـتند. حاال گاهی میدان جنگ، غرب کشـــور و خوزستان است که با حکومت بعثی صّدام 

میجنگند؛ گاهی هم در عراق و سوریه با داعش میجنگند؛ گاهی هم با ضّدانقالب.        ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 

مزار: گلزار شهدای سرحد آباد

اگر فداکاری شهیدان نبود،  دشمن بر کشور مسلط می شد 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید مدافع حرم مرتضی مسیب زاده

شهید هفته  

محل شهادت: حلب توسط تروریست های تکفیری تاریخ شهادت: 1395/3/14

توطئه ارتجاع به دوران وابستگی و ذلت
مروری بر یکی از خطرات جدِی پیش  روی حرکت انقالب اسالمی

ابالغ سالم و دعای رهبر انقالب به راوی 
ژاپنی کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

نگاهی به زمینه ها و ثمراِت جهت گیرِی  راهبردی جمهوری اسالمی در حمایت از حرکت های ضداستکباری

در کنار آزادگان جهاندر کنار آزادگان جهان

آرماِن انقالبِی ملت ایران گــزارش
انقالب اســــالمی که به پیروزی رســــید، شــــاید هفتـــــه

برای برخی تصورش هم دشــــوار بود که بعضی 
از بندهای قانون اساســــِی نظــــام جدید کمتر 
از نیم قــــرن بعد تحقِق عینی پیــــدا کند. انقالبی که به رهبری 
امام خمینی� به پیروزی رســــیده بود در پی آن بود که افق 
تــــازه ای را پیش  روی دیگر جوامع ترســــیم کند.  آرماِن کمک 
به مظلومیــــن عالم و مقابله با زورگویی های ســــلطه گران 
آن قدر از نگاه انقالبیون مســــلمان ایرانی مهم و شیرین بود 
که در متن مقدمه قانون اساســــی نظام جدید به آن اشاره 
شــــده است."   قانون اساســــی با توجه به محتوای اسالمی 
انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مســــتضعفین بر 
مســــتکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج 
کشور فراهم می کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین الملی، با 
دیگر جنبش های اسالمی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل 
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تحت ســــتم در تمامی جهان قوام یابد."در حقیقت، »یکی از 
کارهای بزرگ انقالب اسالمی همین است که یک هویتی برای 
ملت تعریف کرد و بر آن پافشاری کرد؛ منافع ملی را بر اساس 
آن استخراج کرد و استنباط کرد و ترسیم کرد و تصدیق کرد و 

دنبال کرد.«      ۱۳۹۶/۳/۲۲ 
سیاسِت قطعی و آشکار ایران

مشغول کردن نظام جدید ایران به انواع و اقسام توطئه ها 
-از حمله مســــتقیم نظامی در صحرای طبس که ناکام ماند 
تــــا طراحی کودتا برای براندازی ایــــن حکومت جوان و انواع 
توطئه هــــای تجزیه طلبانه- به این دلیــــل بود که حکومت 
اسالمی جوان، شعارها و آرمان هایی برای خودش انتخاب 
کرده بود که با منافع اردوگاه اســــتعمار و اســــتکبار سازگار 
نبود. به همین علت هم بود که بعد از امتحان کردن همه این 
راه ها در نهایت صدام بعثی را به جان ملت ایران و انقالب تازه 
به پیروزی رسیده انداختند تا شاید با مواجه کردن جمهوری 
اسالمی با تهاجم دشــــمن خارجی، او را از آرمان های بلندی 
که هدف قرار داده بود منصرف کنند؛ اما درســــت در همان 
سال هایی که استکبار تصور می کرد فشارهای ُخردکننده ای 
به جمهوری اســــالمی وارد آورده تــــا او را وادار به تجدیدنظر 
در آرمان هایــــش کند، بنیانگذار جمهوری اســــالمی موضع 
دیگــــری داشــــت: " ما این واقعیت و حقیقت را در سیاســــت 
خارجی و بین الملل اســــالمی مان بارها     اعالم نموده ایم که 
درصدد گســــترش نفوذ اســــالم در جهان و کم کردن سلطه 
جهان خواران     بوده و هســــتیم ... ما درصدد     خشــــکانیدن 

صهیونیــــزم،  فاســــد  ادامه در صفحه 3ریشــــه های 
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مروری بر یکی از خطرات جدِی پیش  روی حرکت انقالب اسالمی

یادداشت هفته

توطئه ارتجاع به دوران وابستگی و ذلت
   الگوِی نو و جذاب

انقالب اسالمی ایران از همان روزهای نخست خود که 
با رأی مردم موفق به نظام سازِی اسالمی شد تا همین 
امروز مســــیر پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ مسیری 
که همواره با فشارها و کارشکنی های دشمنان همراه 
بوده است. بلوک غرب و شرق برای توقف ایران با تمام 
قوا همراه شــــدند تا مسیر پیشرفت انقالب اسالمی را 
ُکند کنند تا مبادا انقالب اســــالمی به عنوان یک الگوی 
جدیــــد در جهــــان موردتوجه قرار گیــــرد؛ الگویی نو و 
بدون وابســــتگی به قدرت های بیگانه، متکی به ملت 
و داعیه دار حفظ اســــتقالل که برای جهانیان خصوصًا 
مسلمانان دنیا جذابیت دارد. »قطعًا امروز جمهوری 
اسالمی برای بسیاری از ملت ها یک نمونه جذاب است. 
البته تبلیغات ما تبلیغات محدودی است، دیگران هم 
علیــــه ما خیلی تبلیغات می کنند؛ یعنی آن تبلیغاتی که 
علیه جمهوری اسالمی می شــــود، چند برابر تبلیغات 
خود ماســــت؛ بنابراین، خیلی از ملت ها و از کشــــورها 
اطالع ندارنــــد. بحمداهلل جمهوری اســــالمی ]برای[ 
آن هایی که مرتبط اند، مطلع اند، می دانند، یک نمونه 

جذابی است.«    ۱۴۰۱/۱/۲۳  
انقالب اسالمی که بر پایه هدایت های فکری و معنوی 
امــــام خمینی قدس ســــره و با اتکاء بــــه همت و عزم و 
تــــالش مردم مؤمن و انقالبی ایران رقم خورد، انقالبی 
بود که توانســــت به ســــلطه بی پایان آمریکا در کشور 
ایــــران پایــــان دهد و منابع و منافع ایــــران را به معنای 
واقعــــی ملی در اختیار ملت قرار دهــــد؛ انقالبی که به 
اذعان اندیشــــمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی 
تغییر شــــگرفی در منطقه و جهــــان ایجاد کرد و فصل 
جدیــــدی در روابط سیاســــی و هم گرایی کشــــورهای 
مســــتقل ایجاد کرد؛ انقالبی که توانســــت ارزش هایی 
همچون اعتمادبه نفــــس ملی را ایجادکرده و با اتکاء 
به هویت ملــــی و دینی ایرانیان، جلوه های خودباوری 
را در عرصه های گوناگون پیشــــرفِت ملی به روشــــنی 
نشــــان دهد؛ انقالبی که خوداتکایی و انگیزه معنوی را 
به ابزارها و روش های مرســــوم دنیا اضافه کرد و توانی 
اســــتثنائی برای حرکت و پیشرفت ایران اسالمی ایجاد 
کرد. در مجموع، می توان گفت انقالب اســــالمِی ملت 
ایران الگویی جدید از توأمان شــــدن محاسبات مادی 
و اتکاء به عناصر معنوی در نظام ســــازی و حکمرانی را 
پیش  روی جهان قرار داد. »فکر مردم ساالری همراه با 
معنویت و دین یک فکر نو در دنیای امروز است. تصور 
نشــــود که فکر گرایــــش به معنویت یــــک امر قدیمی 
و ارتجاعــــی و به قول آقایان دمده شــــده و مانند این 
حرف هاست؛ نه خیر، امروز دنیا به خاطر خأل معنوی در 

تالطم است.«    ۱۳۹۵/۳/۲۹ 

   دشنامی به نام ارتجاع!
حقیقت این اســــت کــــه با پیروزی انقالب اســــالمی، 
ایــــران که روزی بــــه نیابت از آمریــــکا، ژاندارم منطقه 
و پایگاهــــی بــــرای تأمیــــن منافــــع ســــلطه گران و 

مســــتکبران بود به کشــــوری با مختصات ایستادگی 
برابــــر زیاده خواهی های دولت آمریکا تبدیل شــــد. 
با تســــخیر النه جاسوســــی، هیمنه پوشــــالی رأس 
اســــتکبار جهانی فروریخت و بــــرای آن ها که در خاک 
ایران به دنبال »کاپیتوالسیون« بودند، حاال به اندازه 
یک ســــفارتخانه هم جایی نبود. طبیعی است که این 
ضربــــات بــــرای دولت های اســــتعمارگر به خصوص 
دولــــت آمریــــکا، تحمل ناپذیر باشــــد و تمام تالش 
خود را برای برگرداندن ملت ایران به دوران گذشــــته 
استعماری به کار ببندند. هراس افکنی علیه انقالب 
اســــالمی با ترفندهای عملیــــات روانی و اتهام زنی به 
ایران اســــالمی با عناوینی همچون مرتجع، بنیادگرا، 
واپس گرا و ... از جمله اقداماتی اســــت که همواره در 
دستور کار رسانه های غربی بوده است. تریبون های 
جنگ روانی دشــــمنان همواره تالش کرده اند چهره 
جمهوری اســــالمی را در مقابل مردم سایر کشورها 
تیره وتار نشان دهند تا به این وسیله نفوذ معنوی و 
الگوسازِی انقالب اسالمی ایران را ُکند کنند؛ بنابراین، 
»بســــیار طبیعی و بدیهی اســــت که آمریــــکا و دیگر 
دولت های جبهه اســــتکبار و همه دارودسته خبری و 
تبلیغی و رسانه های دست نشانده آنان ناگزیر باشند 
کــــه تمام هّم خود را به تحریف حقایق ایران و انحراف 
افــــکار عمومی جهــــان مصروف بکننــــد و گاه به نام 
حقوق بشر و گاه با تهمت نقض آزادی و گاه به دشنام 
ارتجاع و واپس گرایی و امثال آن، ملت شجاع و آگاه و 
آزاده ایران و نظام مترقی و انقالبی جمهوری اسالمی 
و مســــئوالن صالح و الیق آن را مورد اتهام قرار دهند 
و نفرت عمومی ملت ایران از ســــلطه گران مستکبر و 
خبیث مخصوصًا شــــیطان بزرگ را بدین گونه تالفی 

کنند.«     ۱۳۶۹/۳/۱۰
تصویرســــازی دروغین از گذشــــته ایران، بزک پهلوی، 
سرپوش گذاشــــتن بر گذشــــته پر از وابستگی و ذلت 
حاکمــــاِن دیکتاتور کشــــور، وارونه نمایــــی حقایق و 
دستاوردهای نظام اسالمی، بدبین کردن جوانان به 
ارزش های انقالب اسالمی و تضعیِف فرهنگ اسالمی 
و ارزش های دینی، از اقداماتی اســــت که هدف نهایی 
آن توقــــِف حرکت انقالبی ملت ایران و تسلیم شــــدن 
مردم و مســــئوالن در مقابل زیاده خواهی هاســــت؛ 
روندی که در نهایت مأیوس شــــدن مردم و مسئوالن 
از تحقــــِق آرمان ها، بدبینی به ارزش های ناب انقالبی 
و بازگشــــت به دوران منحِط گذشــــته را نتیجه دهد. 
این بازگشــــت و ارتجاع در واقع بازگشــــت به فرهنگ 
منحط غربی اســــت که با تکنیک های رسانه ای تزئین 
و آرایش شــــده، اما ذات آن بی هویتی و حل شدن در 
هاضمه فرهنگ آمریکایی، وابستگی و عقب ماندگِی 

سیاسی و امنیتی و اقتصادی است. 

   مرتجع کیست؟
در همین فضاســــت که رهبر انقالب اســــالمی نسبت 
به نفوذ ارتجاع هشدار می دهند: »نگذارید رده های 

ارتجاع در کشــــور نفوذ کنند و جاگیر بشوند ... مرتجع 
آن کســــی است که در سیاست و ســــبک زندگی، تابع 
سیاست و سبک زندگی غربی است؛ این مرتجع است. 
این ]وضع[ در کشور ما بود؛ در دوران حاکمیت فاسد 
و وابسته پهلوی، ســــبک زندگی غربی در کشور بود، 
انقالب آمد آن را پس زد؛ هر کس به آن برگردد مرتجع 
اســــت. ممکن است این شــــخصی که مرتجع است 
تی شرت و شلوار لی و پاپیون و اودکلن فرانسوی هم 
بزند، اما مرتجع اســــت. هر کسی که به سمت زندگی و 
فرهنگ و ســــبک زندگی غربی برود، او مرتجع است.«  

 ۱۴۰۱/۳/۱۴  
مرتجع می تواند با ژســــِت روشــــن فکری وارد شود و 
ما را یک قرن به عقب برگرداند: »آن کســــانی که امروز 
در کســــوت روشن فکری چه عمامه به سر به اصطالح 
روشــــن فکر، چه غیر عمامه به سر روشن فکر، درباره 
جدایی دین از سیاســــت می گویند و می نویسند این 
برگشت به قبل از صد سال قبل است. این برگشت به آن 
دورانی است که کشورهای اسالمی یک سره در خواب 
غفلت بودنــــد و هر فکری، هر موج فکری که از غرب و 
از اروپا می آمد بی قیدوشــــرط آن را قبول می کردند«   
   ۱۳۸۰/۶/۱۹البته مرتجعین برای رســــیدن به اهداف 
خود، گاهی پشــــت الفــــاظ زیبا مخفی می شــــوند و 
از مفاهیــــم و نظریات شــــبه علمی بهــــره می گیرند؛ 
نظریاتی که چیزی به جز صاف کردن جاده برای قلدری 
و ســــلطه طلبی بیشــــتر آمریکا و غرب نیست: »امروز 
تئوریسین ها و تبلیغاتچی های غربی درصددند خط 
ارتجاع به غرب - خط برگشت به همان تحمیل پذیری 
غربــــی - را دوباره برگرداننــــد. تحت عنوان یک تئوری 
شبه روشن فکرانه و یک حرف نو؛ تئوری جهانی شدن 
و تئوری تغییر گفتمان. می گویند دانشجوی این دوره 
دیگر نمی تواند دانشــــجوی دوران ضداســــتعماری 
باشــــد ... گفتمان جدید دانشــــجویی عبارت است از 
گفتمان جهانی، جهانی شــــدن، واقع بینی و پیوستن 
بــــه نظم نوین جهانی؛ یعنی ســــیاهی لشــــکر آمریکا 

شدن!«    ۱۳۷۹/۱۲/۹ 

   تالش انقالبی علیه حرکِت ارتجاعی
با چنین پیش زمینه ای، عموم مردم خصوصًا جوانان 
انقالبــــی باید بصیر و هوشــــیار باشــــند و در رابطه با 
بی تفاوت کردن مردم نسبت به ارزش های اسالمی 
و اهداف ملی و انقالبی، حساســــیت به خرج داده و 
از راه  روشــــن  و ماندگار حضرت امام رحمه اهلل علیه 
و انقــــالب اســــالمی بــــا صراحت و قاطعیــــت،  دفاع  
کننــــد؛ »چراکه ما داریم در دامنــــه حرکت می کنیم. 
ما هنوز به قله نرســــیده ایم؛ بــــا آن فاصله داریم. آن 
روزی که ملت ایران به قله برســــد، دشــــمنی ها تمام 
خواهد شــــد. آن روزی که ملت ایران به قله برســــد، 
معارضه های خباثت آلود به پایان خواهد رســــید. ما 
تــــا آن روز فاصله داریم. حرکت را باید بی وقفه ادامه 

دهیم.«        ۱۳۹۱/۳/۱۴  
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ســعی کنیــم در تحلیلهامــان، در شــناخت حــوادث، دچــار خطــا 
و اشــتباه نشــویم. بدانیــم کــه آمریــکا و صهیونیســم دشــمنان 
امــت اســالمی اند؛ ســردمداران رژیمهــای جبــار، دشــمنان امــت 
ــرار  ــت ق ــک جه ــا در ی ــی آنه ــک جائ ــم در ی ــر دیدی ــالمی اند. اگ اس
گرفتنــد، بدانیــم کــه آن جهــت، جهــت باطلــی اســت، جهــت غلطــی 
اســت؛ دچــار خطــای در تحلیــل نشــویم. آنهــا هرگــز بــرای ملتهــای 
مســلمان دل نمیســوزانند؛ هرچــه بتواننــد، تخریــب میکننــد 
ــیم،  ــدار باش ــا بی ــه ی م ــد هم ــد... بای ــالل میکنن ــا اخ و در رونده
ــاز کنیــم، دچــار خطــای تحلیــل  ــر باشــیم، چشــم هامان را ب بصی

ــویم.        ۱۳۹۱/۵/۲۹  نش

بصیر باشید و دچار خطای تحلیل نشوید

خطبه های انقالب  

ذکر خدا به ما کمک میکند بتوانیم 
بن بست ها را باز کنیم

به رسم آیه ها  

خـــدای متعـــال بشـــر را طـــوری آفریـــده اســـت کـــه بـــه تربیـــت 
احتیـــاج دارد. هـــم از بیـــرون بایـــد او را تربیـــت کننـــد، هـــم 
از درون خـــودش بایـــد خـــودش را تربیـــت کنـــد. در مقولـــه 
مســـائل معنـــوی، ایـــن تربیـــت، یکـــی تربیـــت فکـــر و قـــوای 
 ایـــن تربیـــت، تعلیـــم اســـت و یکـــی 

ّ
عقالنـــی اوســـت کـــه محـــل

تربیـــت نفـــس و قـــوای روحـــی و قـــوه غضبّیـــه و شـــهوّیه اوســـت 
ـــه اســـت. اگـــر انســـان تعلیـــم درســـت  ـــام ایـــن تربیـــت، تزکی کـــه ن
ـــه در  ـــت ک ـــتعّدی اس ـــاّده مس ـــان م ـــود، هم ـــت ش ـــه درس و تزکی
کارخانـــه مناســـبی شـــکل مطلـــوب خـــود را پیـــدا کـــرده و بـــه 
کمـــال رســـیده اســـت. هـــم در ایـــن نشـــئه وجـــود او منشـــأ برکـــت 
و خیـــر و مایـــه آبـــادی جهـــان و آبـــادی دلهـــای انسانهاســـت، هـــم 
وقتـــی وارد نشـــئه دیگـــر شـــد و بـــه عالـــم آخـــرت قـــدم گـــذارد، 
سرنوشـــت او همـــان سرنوشـــتی اســـت کـــه همـــه انســـانها از 
اّول تـــا امـــروز مشـــتاق آن بوده انـــد؛ یعنـــی نجـــات، زندگـــی 
ـــّرم  ـــا نّبِی مک ـــا از اّول ت ـــذا انبی ـــت. ل ـــعادتمندانه و بهش ـــدی س اب
ــم و  ــود را تعلیـ ــدف خـ م(، هـ

ّ
ــل ــه سـ ــه وآلـ ــی اهلل علیـ ـ

ّ
خاتم)صل

تزکیـــه معّیـــن کرده انـــد.        ۱۳۷۶/۶/۱۲

حوُه ُبکَرًة َو  ذیـــَن ءاَمُنوا اذُکُروا اهلَل ِذکرًا َکثیرًا * َو َســـّبِ
َّ
َهـــا ال ّیُ

َ
یاا

یُکم َو َملِئَکُته،)۱( ]میفرماید[ شـــما 
َ
ی َعل

ّ
ِذی ُیَصل

َّ
صیـــا * ُهَو ال

َ
ا

ذکر خدا بگویید، خدای متعال هم بر شما صلوات میفرستد، 
به شما درود میگوید؛ هم خود ذات اقدس الهی، هم مالئکه ی 
او به شـــما مؤمنیـــن درود میگویند. و بدانیم که ذکر خدا، یاد 
خدا راهنما اســـت، راه گشـــا است، دست گیر اســـت، میتواند 
ما را قادر بر گره گشـــایی کند؛ گره زیاد داریم و دســـت قدرت و 
پنجه ی توانایِی خود ما انســـانها اســـت که باید این گره ها را باز 
کند اّما این قدرت را، این توانایی را خدا به ما میدهد. ذکر خدا 
به ما کمک میکند که بتوانیم بن بســـت ها را باز کنیم و راه ها را 

بگشاییم.        ۱۳۹۵/۲/۸
۱ . سوره احزاب، آیه ۴۱ و ۴۲ و ۴۳

زندگی ابدِی سعادتمندانه
 نیازمند تربیت است 

درس اخالق  

ســــرمایه داری و کمونیــــزم در جهان هســــتیم. ما   
  تصمیم گرفته ایــــم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، 
نظام هایی را که بر این ســــه پایه استوار گردیده اند 
نابود کنیم و نظام اسالِم رسول اهلل� را در جهان 
اســــتکبار ترویج نماییم. دیر یا زود ملت های دربند 
شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود      از گسترش 
باج خواهی و مصونیــــت کارگزاران آمریکایی، حتی 
اگــــر با مبارزه قهرآمیز هم شــــده باشــــد، جلوگیری 
می کنیــــم."         ۱۳۶۷/۴/۲۹ ایــــن سیاســــت اصولی 
امام خمینی� در سال های بعد هم با قوت توسط 
حضرت آیــــت اهلل خامنه ای ادامه پیدا کرد: »صریح 
می گوییم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت 
کردیم؛ نتیجه اش هم پیروزی جنگ سی وسه روزه و 
پیروزی جنگ بیست ودو روزه بود. بعد از این هم هر 
جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیســــتی مبارزه 
و مقابله کند، ما پشت ســــرش هســــتیم و کمکش 
می کنیــــم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. 
ایــــن حقیقــــت و واقعیت اســــت.«        ۱۳۹۰/۱۱/۱۴  
حضــــور در صحنه دفاع از مســــلمانان بوســــنی در 
دهه ۷۰، سردست گرفتِن آرمان فلسطین و حمایت 
از جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان علیه دشمن 
اشــــغالگِر صهیونیســــتی، دفاع از سوریه به عنوان 
عقبــــه مقاومت در منطقه در برابر فشــــارهای رژیم 
صهیونیســــتی و فتنه های یک دهــــه اخیر که در پی 
براندازی و تجزیه این کشور بودند، حمایت از ملت و 
حاکمیت عراق در برابر فتنه انگیزی های تکفیری ها و 
حامیان غربی شان، حمایت از ملت های مستقل و 
مستضعف و آزادی خواه منطقه مانند مردم یمن 
و در نهایــــت هم بســــط و گســــترش و حمایت از هر 
دولت  و ملت  آزاده  در دنیا که در دوگانه اســــتکبار و 
استضعاف، علیه نظام سلطه با جمهوری اسالمی 
ایران هم اردوگاه محسوب می شوند، جلوه هایی 
از تحقــــق این آرمان انقالبی طی این ســــال ها بوده 

است.

  سیاستی در خدمِت تأمیِن منافع ملی
امــا نکتــه مهــم و اصولــی اینکه ایــن اقدامات صرفًا 
برخاســته از یــک موضع ایدئولوژیک نیســت و برای 
ملــت ایــران و نظام اســالمی نتایج و دســتاوردهای 
عینــِی مشــخصی بــه بــار آورده و در جهــت تأمیــن 
منافــع ملــی و امنیــت ملی ایــران ثمربخــش بوده 
غ از مســئولیت مکتبــی و دینــی، تجربــه  اســت. فــار
انقالب اســالمی به روشــنی نشــان داده کــه هزینه 
مقاومت در برابر زیاده طلبی و سلطه طلبی دشمن 
برای هر ملت و دولتی که ســودای اســتقالل در ســر 
دارد به مراتب کمتر از ســازش با نظام ســلطه است. 
حمایــت علنی، رســمی و صریح جمهوری اســالمی 
ایران از ملت های عراق و ســوریه و رشــادت هایی که 
حاج قاسم سلیمانی در بسیج مردم علیه داعش و 
دخالت آمریکایی ها ایجاد کرد، عالوه بر ادای تکلیف 
دینی و اســالمی، موجب خشــکاندن فتنه ای شــد 
که در صورت قدرت گرفتن می توانســت تهدیدهای 
جدی علیه منافع ملی میلیون ها ایرانی ایجاد کند؛ 
محــور مقاومت این بــار نه در مرز ایران یا در همدان 
و کرمانشــاه کــه در کیلومترهــا آن طرف تــر، نقشــه 

مرتجعیــن عبری و عربی را نقش برآب کرد. در واقع، 
حمایِت جمهوری اسالمی از گروه های مقاومت اعم 
از شــیعه و ســنی که به آرمان فلســطین متعهدند، 
امنیت ملی ما را در مقابل سیاســِت توسعه طلبانه 
و تجاوزگرایانه آمریکا و اســرائیل کیلومترها دورتر از 

مرزهای رسمی مان تأمین کرده است.
در نمونــــه ای دیگر، هنگامی کــــه در پی تحریم های 
آمریکا، مردم ایران تحت فشــــار شــــدید سیاسی و 
اقتصادی قرار گرفته بودند، ونزوئال -دیگری کشوری 
که مواضع ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی اش او 
را به ایران نزدیک کرده بود- وارد میدان شــــد. این 
کشور در مجامع بین المللی در کنار دیگر کشورهای 
مسلمان که مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارند، در برابر زیاده خواهی های آمریکا، در کنار 
ایران قرار گرفته اســــت. فروش محموله های نفت 
به این کشــــور عالوه بر آنکه موجــــب امتداِد عمق 
ما در آمریکای التین شــــد، نوعی فرصت و منفعِت 
اقتصادی هم برای کشور و ملت به ارمغان آورد. این 
مهم در شرایطی بود که به دلیل فشارهای آمریکا و 
متحدان غربی اش، ایران با محدودیت های جدی 
و بی ســــابقه برای صادرات نفتی و کسب درآمد ارزی 
روبــــه رو  بود. ایــــن ثمرات و موفقیت هــــا در تجربه 
عینی و ملموس ثابت کرده »مقاومت قدر و منزلت 
و لیاقت یک ملت و کشــــور و رهبران آن کشور را ارتقا 

می دهد.«        ۱۴۰۱/۳/۳  
جمهوری اســــالمی ایــــران در عمل نشــــان داده 
که همــــواره در امتــــداد گفتمــــاِن مقاومت پای 
کار حمایت از کشــــورهای مســــلمان، ملت های 
ســــتمدیده و گروه هــــای آزادی بخــــش و مبــــارِز 
ضداستکباری و ضدصهیونیستی ایستاده است. 
این همان سیاســــت راهبردی ای است که بار دیگر 
رهبر انقالب در دیدار اخیر با رئیس جمهور ونزوئال بر 
آن تأکید ویژه ای کردند: »جمهوری اسالمی ایران 
نشان داده است که در مواقع خطر، خطر می کند 
و دست دوستان خود را می گیرد.«      ۱۴۰۱/۳/۳           
البتــــه این  موضوع در فرجام  آن هایی که در نقطه 
مقابِل این رویکرد، بر روی دیوار آمریکا و غربی ها، 
یادگاری نوشــــتند از محمدرضــــا پهلوی، قذافی، 
حسنی مبارک و  صدام  تا برخی ولیعهدهای جوان 
که آمریکا آنان را گاو شیرده توصیف کرده، نمایان 
اســــت: »نوکری کسی مثل حسنی مبارک نسبت 
به آمریکا، نتوانســــت یک قدم مصر را به ســــمت 
شکوفایی پیش ببرد ... یعنی آمریکایی ها به خاطر 
این نوکری، پاداش هــــم ندادند.«    ۱۳۸۹/۱۱/۱۵      
»رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تســــلیم بود -خیلی 
اوقــــات هم ناراحت و ناراضی بودند، اما تســــلیم 
بودند، می ترســــیدند- هم نفت می داد، هم پول 
می داد، هم باج می داد، هم توســــری می خورد! 
امروز دولت ســــعودی هم همین جور است؛ هم 
پــــول می دهد، هــــم دالر می دهد، هــــم بر طبق 
خواست آمریکا موضع گیری می کند، هم توهین 
می شــــنود؛ به او می گویند »گاو شیرده«! هزینه 
ســــازش، هزینه تســــلیم، هزینه عدم مقاومت، 
از هزینه مقاومت به مراتب بیشــــتر اســــت؛ هزینه 
مــــادی هــــم دارد، هزینــــه معنوی هــــم دارد.«         

۱۳۹۸/۳/۱۴

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

با افتخار ایرانی  

سؤال:   آیا غسل و وضوی کسی که جلوی سرش 
موی مصنوعی گذاشته است، اشکال دارد؟

جـــواب: اگر موی مصنوعی به صورت کاله گیس 
باشد، باید برای غسل و وضو برداشته شود؛ ولی 
اگر مو بر پوست سر کاشته شده و مانع رسیدن 
آب به پوســـت ســـر باشـــد و برداشتن آن ممکن 
نباشد )یا مستلزم ضرر یا مشقت غیر قابل تحمل 
باشد(، باید غسل و وضوی جبیره ای انجام شده 

و بنابر احتیاط، تیّمم نیز انجام شود.

حکم وضو با وجود موی مصنوعی 

احکام  

کالم امام  

دولت حزب اللهی  

خداونــد همــه تــان را توفیــق بدهــد و همۀ مســلمین 
را توفیــق بدهــد کــه بــا هــم »یــد واحــده«     بشــوند و 
خصوصــًا ملــت ایــران را توفیــق بدهد و این نهادهایی 
که هســتند و در دولت و در     مجلس و در ســایر جاها، 
بــه اینهــا توفیــق بدهــد کــه بــا هــم تفاهــم کننــد و بــا 
ــه  ــد. ب ــیب نبین ــت آس ــن     مل ــه ای ــا اینک ــند ت ــم باش ه
خــود باشــند، بــرای خــدا قیــام کننــد، بــرای خــدا آرام 
باشــند، بــرای خــدا بــه هــم نپرنــد، بــرای     خــدا ایــن 
نگویــد کــه توطئــه برعلیــه مــن اســت، آن یکــی بگویــد 
توطئــه برعلیــه مــن هســت. افــراد قابــل     نیســتند کــه 
امریــکا توطئــه کنــد بــه ضــد ایــن آدم، یــا توطئــه کند به 
ضــد آن آدم. امریــکا مــی فهمــد     چــه هســت. امریــکا به 
ضــد اســالم اســت. او از اســالم صدمــه خــورده اســت، 
نــه از افــراد، نــه از     فــرد؛ او از اســالم ســیلی خــورده 
اســت، او از ملتــی کــه مــی گویــد »اســالم« ســیلی 

خــورده اســت.      ۱۳۵۹/۵/۱۵   

مهمتریــن وظیفــه ی مســؤوالن کشــور ایــن اســت 
ــردم  ــا م ــند ت ــا ببخش ــت را معن ــه عدال ــه در جامع ک
عدالــت را احســاس کننــد؛ عدالــت در قانــون، عدالت 
در قضــا، عدالــت در تقســیم منابــع حیاتــی کشــور، 
عدالــت در برخورداریهــا و دسترســیهای همــه ی 
افــراد بــه امکانــات کشــور. کشــور مــا امکانــات 
زیــادی دارد؛ ایــن امکانــات میتوانــد یــک جامعــه ی 
مرفــه و پیشــرفته و توســعه یافته را بــرای ملــت 
ایــران ایجــاد کنــد؛ منتهــا شــرط اصلــی ایــن اســت کــه 
در اســتفاده ی از ایــن منابــع، عدالــت رعایــت شــود. 
نظــام جمهــوری اســالمی پرچــم عدالــت را بلنــد کرده 
ــیار  ــعاِر بس ــن ش ــذوب همی ــم مج ــردم ه ــت؛ م اس

ــتند.       ۱۳۸۴/۲/۱۸   ــی هس ــم و اساس مه

مسلمین با هم
 »ید واحده«

بشوند

عدالت را در جامعه محقق کنید 
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تبلیغ، رساندِن حقایق به اذهان و دلهای مخاطبان است

مناسبت  

خبر  

معــاون دفتــر مقــام معّظــم رهبــری و نماینــدگان دفتــر 
حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای  
بیمارســتان  در  حضــور  بــا  خــرداد،   ۲۵ چهارشــنبه 
خاتم االنبیــاء)ص( تهــران ضمــن عیــادت از خانــم ســبا 
ــاع  ــی دف ــهید ژاپن ــادر ش ــورا( م ــو یامام ــی )کونیک بابای
مقــدس، ســالم و دعــای رهبــر انقــالب را بــه ایشــان ابــالغ 
کردنــد. در ایــن مالقــات، حجت االسالم والمســلمین 
محمــد محمدیــان معــاون دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
ضمــن اهــدای چفیــه معّظم لــه بــه ایــن بانــوی فــداکار و 
انقالبــی و ابــالغ ســالم حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای به وی 
اظهــار داشــت: »حضــرت آقــا بــه شــما ســالم رســاندند و 
بــرای ســالمتی شــما کــه عمــر خــود را در مســیر اســالم و 

انقــالب صــرف نموده ایــد، دعــا کردنــد.«
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اخیــرا رهبــر انقــالب کتــاب 
خاطــرات خانــم بابایــی را مطالعــه کــرده و  ضمــن 
تحســین کتــاب، تقریظــی هــم بــر آن نوشــته اند، از 

انتشــار ایــن تقریــظ خبــر داد.

یکــی از چیزهایــی کــه موجــب میشــود کــه 
ــج  ــد، تروی ــی باش ق

ّ
ــت موف ــری حرک ــت کارگ حرک

از  یکــی  اســت.  ایرانــی  کارگــر  کاِر  محصــوِل 
قّیــت کارگــر در ایجــاد کاِر 

ّ
چیزهایــی کــه بــرای موف

مناســب الزم اســت، ســالمت محیــط کار اســت؛ 
یکــی از چیزهایــی کــه الزم اســت، افزایــش ســهم 
دســتمزد در هزینــه ی تولیــد اســت. ایــن ممکــن 
اســت جــوری برنامه ریــزی بشــود کــه بــه کارفرمــا 
هــم هیــچ صدمــه ای نزنــد؛ از هزینه هــای اضافــی 
و زائــد کاســته بشــود و بــه ســهم دســتمزد کارگــر 
افــزوده بشــود؛ اگــر ایــن انجــام بگیــرد، کارگــر 
تشــویق میشــود. روشــهای درســتی وجود دارد؛ 
بعضی هــا در دنیــا هــم اینهــا را تجربــه کرده انــد. 
خوشــبختانه مســئولین مــا واقعــًا میخواهنــد 
خدمــت کننــد. مــا میتوانیــم بــا نیــروی ایمــان و 
شــوق و عالقــه ای کــه وجــود دارد ایــن روشــها را 
پیــدا کنیــم؛ میتوانیــم در ایــن زمینه هــا کار کنیــم.   

  ۱۳۹۵/۲/۸    

ابالغ سالم و دعای رهبر انقالب به راوی 
ژاپنی کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«

محصوِل کاِر کارگر ایرانی ترویج شود 

ــام روز »بســیج اســاتید« و  ــه ن ــاره ی نامگــذاری روز شــهادت شــهید چمــران ب ایــن پیشــنهادی هــم کــه درب
»اســاتید بســیجی« ذکــر شــد، بــه نظــرم پیشــنهاد معنــی دار و پرمغــزی اســت. مرحــوم شــهید چمــران حقــًا 
یــک نمونــه و مظهــری بــود از آن چیــزی کــه انســان دوســت میــدارد تربیــت جوانــان مــا و دانشــگاهیان مــا 

بــه آن ســمت حرکــت بکنــد.        ۱۳۸۹/۴/۲  

شهید چمران الگوی مناسب تربیت دانشگاهیان

عکس نوشت  

تصویری از شهید مصطفی چمران در کنار آیت اهلل خامنه ای

مسأله تبلیغ، یکی از مسائل اساســی در حیات اجتماعی اســت و مخصوص یک دوره نیست. تبلیغ که از آن 
در قرآن به »بالغ«، »بیان«، »تبیین« و از این قبیل تعبیر شــده اســت، یکی از وظایف مقّدس، وظیفه انبیا، 
وظیفه علما، وظیفه متفّکران و دانایان و مصلحان است. تبلیغ، یعنی رســاندن. رساندِن چه؟ رساندِن آن 
حقایقی به اذهان و دلهای مخاطبان که بدون آن، دچار خســارت خواهند شــد. این اســت کــه ارزش تبلیغ 
را باال می برد. تبلیغ، یک جنبه انســانی دارد. تبلیغی که اســالم بــه آن امر میکند و علمای اســالم و روحانیت 
شــیعه، در طول تاریخ به آن پایبنــد بوده اند، وظیفه ای اســت که هم جنبه الهــی دارد - »لتبیّننــه للّناس و 
التکتمونه« - هم جنبه انسانی دارد؛ چون دســتگیری از دلها و ذهنها و انسانهایی است که دچار عدم علم، 

دچار شک و دچار جهالتند. به این وظیفه، باید با این چشم نگاه کرد.         ۱۳۷۷/۲/۲
یک تیرماه، روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی گرامی باد 


