
سـال دوم ،  شماره  68|  هفتــه سوم بهمن 95هفته نامه خبـری-تبیینی  

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Khat@khamenei.ir :رایانامه   
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ایــن جوانمــردان بــرای نجــات جــان و مــال هم میهنــان خــود، بــا شــهامتی 
شــگفت انگیز بــه درون آتــش و آوار رفتنــد و جــان خــود را در خطــر نهادنــد و خــود را فــدا 
کردند. آنــان یــک بــار دیگــر خاطــرات فداکاریهــای دوران دفــاع مقــدس را زنــده کردند... 
ــوش  ــز فرام ــد و هرگ ــه ی پرخطرن ــام وظیف ــوار و انج ــت دش ــهیدان راه خدم ــا ش اینه

ــاءا....  ... ــد ان ش ــد ش نخواهن

هرگز فراموش نخواهند شد

این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح   
شهید علی امینی و همه 16 آتش نشان مدفون 

در قطعه 50 بهشت زهرا

حزب ا... تریبون

 باسالم مجید زنگنه شهرستان خواف. توزیع درحسینیه وکل مساجد سطح شهر 
و تمامی هیئت های مذهبی سطح شهرستان. فعال500عدد.

با سالم هرهفته بطور متوســط 150 شــماره اندازه آ3 رنگی چاپ و در دانشگاه 
فرهنگیان استان قم تکثیر می شود. 

سالم باتشــکراز زحمات شــما داداش های بزرگوار ازاینکه مطالب بسیار عالی 
دراختیار ما میگذارید مابه دلیل نداشــتن پــول نمی توانیم نشــریه را چاپ کنیم 

اگرامکان داردیک نیکوکار به ما معرفی کنید تابتوانیم نشریه راچاپ کنیم . تشکر 
باتشکرواحترام.نشریه شــماره 67 در یک  هزار نسخه  چاپ  ودرنمازجمعه ملک 

شهر شمال شهراصفهان رایگان توزیع گردید.
ســالم. خداقوت. مطالبتون عالیه ولی چرا اینقدر از رنگ قرمز استفاده میکنید؟ 

این همه رنگ آرامش بخش! رنگ قرمز چشم رو اذیت میکنه.ممنون 
پاسخ: با تشکر از تذکر و پیشنهاد شما، بررسی خواهد شد.

هاتف شاکری: کسی نیتش خیر باشد و ایمانش قوی و توکلش به خداوند، همیشه 
پیروز است، مانند حضرت آقا. برای سالمتی ایشان صلوات بفرستید 

امام باقر )( از امیرالمؤمنین )( نقل میکننــد:»َو َضع أمَر أخیَک َعلی 
أحَسِنه َحّتی یَأتَِیَک ِمنُه ما یَغلُِبک« تا آنجایی که ممکن است کار برادر مؤمن 
را حمل کنید بر صحت. حرفی می زند که دو احتمــال درباره آن می رود؛ یکی خوب، 
یکی بد، تا وقتی ممکن است که انســان آن احتمال بد را نفی کند، به یقین نرسیده 
است... این را حمل کند »َعلی أحَسِنه«، با آن وجه حسن، قاعده کلی است. اگر همین 
یک دســتور را ما بین خودمان رعایت بکنیم، چقدر از این دشــمنی ها و شایعه ها و 
مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخالقی برای این است که پیوندهای 
میان افراد جامعه را آن چنان مستحکم بکند که یکپارچگی جامعه حفظ بشود... بعد 
فرمود که »َو ال تَُظنَّنَّ بَِکلَِمٍة َخَرَجت ِمن أخیَک سوءاً« ظّن سوء مبر درباره ی کلمه ای 
که از دهان برادرت خارج شده است درحالی که »َو أنَت تَِجُد لَها فِي الَخیِر َمحِماًل«)1(، 
تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله ای که برادر دینی تو بر زبانش جاری شــده 

است، وجود دارد؛ ظّن بد نسبت به او مبر. 95/5/2
1( أمالي صدوق، ص304.

حدیث شـرح

در هشــتم بهمن، یعنی چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در خیابان انقالب، 
مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال هایزر که فرســتاده ی آمریکا بود و به ایران آمد برای 
اینکه شاید بتواند یک جوری از دســت انقالب رژیم را نجات بدهد و حفظ بکند، او در 
خاطرات خودش مینویســد و میگوید من به ژنرال قره باغی گفتم که در مواجهه ی با 
مردم لوله ی تفنگهایتان را پایین بیاورید؛ یعنی مردم را بُکشــید، تیر هوایی بیخودی 
در نکنید، مردم را قتل عام کنید. اینها هم همین کار را کردند، لوله ی تفنگها را پایین 
آوردند، عّده ای جوان و نوجوان کشته شــدند ولی جمعّیت عقب نرفت... ببینید این 

رژیِم دست نشانده بود.  94/8/12

خب جوان اهل هیجان است، جوان منبع انرژی اســت و دائماً دلش میخواهد انرژی 
خودش را تخلیه کند؛ من از این باب ]میگویم[ که این وظیفه های بزرگ زمین نماند. 
وقتی که در یک جماعتی ده هزار جوان یا پنج هزار جوان جمع شدند و دلشان را دادند 
به شــما، شــما میتوانید با یک اجرای عالی، هنرمندانه و پُرمغز، اینها را تبدیل کنید 
به انســانهای کارآمدی که با عزم جزم بروند دنبال کار، میتوانید هم تبدیل کنید به 
آدمهای بی خیال، بی فکر، ناامید و از لحاظ معنوی تهیدســت؛ این کار را هم میشود 
کرد. شما از این فرصت استفاده کنید و آن شــّق اّول را انتخاب کنید. حرف من این 

است.  95/1/11

کشتار مردم توسط ارتش شاه  با دستور یک 
جوانها رادر هیئت 

به انسانهای کارآمد با عزم تبدیل کنید
پرسش: در تدوین تاریخ انقالب اسالمی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در نگارش تاریخ انقالب اسالمی، ارتقای کیفیت و توجه به میلیونها مخاطب نسل جوان که اطالع 
دقیقی از انقالب اسالمی و مسائل مربوط به آن را ندارند، باید در اولویت اول قرار گیرد... در نگارش 
تاریخ انقالب اسالمی باید کیفیت نگارش، کیفیت استحصال مطلب، کیفیت در نحوه ارائه مطلب 
و کیفیت در گزینش اولویتها حتماً مدنظر قرار گیرند... انتخاب مخاطب نیز یکی دیگر از مسائل 
مهم در نگارش تاریخ انقالب اسالمی است زیرا اصلی ترین مخاطب این تاریخ، نسل جوانی است 
که از حوادث انقالب اسالمی و جزئیات، انگیزه ها و پیامدهای آن اطالعی ندارد... مردم کشورهای 

دیگر یکی دیگر از مخاطبان تاریخ انقالب اسالمی هستند.      90/1/31

بایدهای تدویِن تاریخ انقالب از دیدگاه رهبر انقالب
ارتقای کیفیت و توجه به مخاطب

پرسش 
و پاسخ

گام دوم برای تحقق 
یک آرمان

"به هم که رسـیدیم به فارسـی سـلیس گفـت: اسـمتان چیسـت؟ گفتم: 
فردوسـت بالفاصله پرسـید: موضوع چیسـت؟ گفتم: ولیعهد مرا فرستاده 
اسـت تا از شـما بپرسـم کـه وضـع او چـه خواهد شـد و تکلیفـش چیسـت؟ مامور 
انگلیسـی مقداری صحبـت کرد کـه محمدرضـا طرفـدار آلمان هاسـت و مـا اطالع 
دقیـق داریم کـه او دایما بـه رادیوهایی کـه در ارتباط با جنگ اسـت گـوش می دهد و 
نقشـه ای دارد کـه پیشـرفت آلمان هـا در جبهـه را مشـخص می کنـد. به سـعدآباد 
برگشـتم و به محمدرضـا گفتم. جـواب داد نقشـه را از بین می بـرم و رادیـو هم گوش 
نمی کنم مگـر رادیوهایـی که خودشـان اجـازه دهنـد."* و چنـد روز بعد آن افسـر 
اطالعاتی پیغامـی می دهد کـه ما امریکایی هـا را هـم هماهنگ کردیـم و محمدرضا، 
شـاه بعدی ایران خواهد بـود. همان طور کـه رضاخان را تصمیـم گرفتند و بر سـر کار 
آوردند و با او نفـت را غارت، خاک را اشـغال و پایتخت را تسـخیر، انبار غـالت و آذوقه 
مردم را خرج سپاهشـان کردند. مـردم مظلـوم را در قحطی بـزرگ فروبردند. تحقیر 
کردنـد و کشـتند و بردنـد و اینگونـه بـر سرنوشـت و زندگی مـردم خـود را تحمیل 

 کردند.

یکـی از بزرگتریـن نعمت هـای انقالب، اسـتقالل بـود. »ملت مسـتقل، یعنـی ملتی 
کـه اربابهـای امریکایـی یـا انگلیسـی - یـا روزی، روسـی - و امثـال اینهـا نمیتوانند 
در سرنوشـِت او دخالـت کننـد و هـر چـه را به نفـع خودشـان اسـت انجـام دهند و 
آنچه را که بـه نفع این ملـت اسـت دور بیندازنـد.72/2/15« اما نکته مهم اینجاسـت 
که آرمـان اسـتقالل هنـوز به طـور کامـل محقق نشـده اسـت و بایـد برای رسـیدن 
به اسـتقالل ملی تـالش انقالبـی انجام شـود. »سـه نـوع اسـتقالل داریم و این سـه 
نوع، پشـت سـر همنـد. یکی مشـکل اسـت؛ دومـی از اّولی مشـکلتر اسـت؛ سـومی 
از همـه مشـکلتر اسـت! آن کـه مشـکل اسـت و ملـت مـا آن مشـکل را حـل کـرد و 
نتیجـه اش را به دسـت آورد، »اسـتقالل سیاسـی« اسـت؛ کـه به دسـت آوردیـم... 
امروز کسـانی بر ایـن مملکـت حکومـت میکنند کـه مـردم میخواهنـد. چندصباح 
دیگـر، انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت. مـردم میگردنـد و آن چهـره ای را که به 
او عالقـه و اعتمـاد دارنـد و او را بـرای کارهـای مملکـت قدرتمنـد و توانـا میداننـد، 
انتخـاب میکننـد72/2/15« بعد از اسـتقالل سیاسـی »اسـتقالل اقتصادی« اسـت. 
اسـتقالل اقتصادی، یعنـی ملت و کشـور، در تـالش اقتصادی خـود روی پـای خود 
بایسـتد و به کسـی احتیـاج نداشـته باشـد. معنایش این نیسـت کـه... بـا هیچ کس 
در دنیـا داد و سـتد نمیکند؛ نـه! داد و سـتد، دلیل ضعف نیسـت. چیـزی را خریدن، 
چیـزی رافروختـن، معاملـه کـردن، گفتگـوی تجاری کـردن، اینهـا دلیـل ضعـف 
نیسـت. اما باید طـوری باشـد که یـک ملـت، اّوالً نیازهـای اصلـی خـودش را بتواند 
خودش فراهم کنـد. ثانیـاً، در معـادالت اقتصـادی دنیا و مبـادالت جهانـی، وزنه ای 
باشـد. نتوانند او را به آسـانی کنـار بگذارنـد؛ نتواننـد او را به آسـانی محاصـره کنند؛ 
نتواننـد او را به آسـانی فـرو دهنـد و هر چـه میخواهند بـه او امـال کننـد.77/2/15« 
و سـومین و آخریـن مرحله اسـتقالل، رسـیدن بـه »اسـتقالل فرهنگـی« و انتخاب 

»سـبک زندگـی اسـالمی - ایرانـی95/3/14« اسـت. 
امـا آنچـه کـه امـروز جامعـه انقالبـی بـا آن درگیـر اسـت تحقـق آرمـان اسـتقالل 
اقتصـادی اسـت. »انقـالب، مـا را از وابسـتگی سیاسـی نجـات داد. در راه اسـتقالل 
اقتصـادی هم کارهای زیادی شـده اسـت؛ امـا همت همه ی ملـت ایران از قشـرهای 
مختلـف را می طلبد تا کشـور بتواند از لحـاظ اقتصـادی کاری بکند کـه دیگر تهدید 

به تحریـم و محاصـره ی اقتصـادی معنا پیـدا نکنـد.87/2/15«
راه کار آن هـم در یـک چیـز خالصه می شـود: »تا بـه کار ایرانـی و سـرمایه ی ایرانی 
احتـرام نگذاریـم، تولیـد ملـی شـکل نمیگیـرد؛ و اگـر تولیـد ملـی شـکل نگرفت، 

اسـتقالل اقتصـادی این کشـور تحقـق پیـدا نمیکنـد.91/2/10«
امروز دیگـر سـفارتخانه ها برای کشـور و مـردم ایـران نمی تواننـد تصمیـم بگیرند اما 
هنـوز دشـمنان مـا می تواننـد از نقـاط ضعف مـا اسـتفاده کننـد و بـه ملت و کشـور 
ضربـه بزننـد. همانطـور کـه رهبـر انقـالب 4سـال پیـش بـا انتقـاد از نحـوه مدیریت 
مدیران»تکنوکـرات« اشـاره کردنـد که »تحریمهـا باالخره اثر گذاشـت؛ ایـن هم یک 
اشـکال اساسـی در خود ما اسـت. اقتصاد مـا دچار این اشـکال اسـت که وابسـته ی به 
نفت اسـت... وقتـی برنامـه ی اقتصـادی یک کشـور بـه یک نقطـه ی خـاص متصل و 
وابسـته باشـد، دشـمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا میکنند.92/1/1« رسـیدن 
بـه اسـتقالل سیاسـی، بـا اقـدام انقالبـی محقق شـد، رسـیدن بـه آرمـان اسـتقالل 
اقتصـادی و رفع نقـاط آسـیب پذیرمان هـم امـروز بـه »روحیـه انقالبـی95/1/1« نیاز 

* ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلوی/ خاطرات ارتشـبد حسـین فردوسـت دارد.

هفته گزارش

این انقالب تاریخ را عوض کرد
عزیزان من! این انقالب، پدیده ی بسیار عظیمی است. مسأله ی این انقالب، حّتی به تشکیل 
نظام جمهوری اسالمی، محدود نمی شــود. این انقالب، تاریخ را عوض کرده و یک راه جدید 
در مقابل بشر به وجود آورده اســت - چه برسد به ملتهای اســالمی - این انقالب، حادثه ی 

بی سابقه ای است.   78/6/13

هیئتبازخوانی
انقالبی

انقالب بر پایه ی اصول مســتحکمی بنا شــد... این انقالب، ترکیبی از عدالتخواهی و 
آزادی خواهی و مردم ســاالری و معنویت و اخالق اســت؛ منتها این عدالت را نباید با 
آن عدالت اّدعایی و موهومی که کمونیستها در شــوروی سابق یا در کشورهای اقماِر 
خود شعارش را می دادند، اشتباه کرد؛ این عدالِت اسالمی است با تعریف خاص خود. 
همچنین آزادی در نظام جمهوری اســالمی را با آزادی غربی نباید اشتباه کرد... این 
معنویت و اخالقی را هم که جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی جزو اصول خود قرار 
داده اســت، نباید با دین داری های متحّجر، بی منطق و ایســتا در بسیاری از جوامع 

اشتباه کرد.   81/3/14

#ارزشهای _انقالب_اسالمی                  
ترکیبی از عدالتخواهی، آزادی خواهی، مردم ساالری، معنویت و اخالق

کلید
واژه

امام کالم

 محرومان در صف مقدم 
جامعه اند

مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم 
جامعه هستند، و همينها و همين زاغه نشينان و 
همين حاشيه نشينان و همين محرومان بودند 
كه اين انقالب را به ثمر رساندند. اينها بودند كه 

از همه چيز خودشان در راه اسالم عزيز در رژيم سابق گذشتند و اآلن همه مشغول اند. همينها 
هستند كه اآلن در جبهه ها مشغول به فداكارى هستند، و جوانهاى همينهاست كه در سرتاسر 
كشور، داخل و در خارج كشور مشغول اند براى تأييد اسالم. و ملت شريف ايران قدر يك همچو 
جوانان و قدر يك همچو خانواده هايى كه اين جوانان را تحويل جامعه داده اند مى داند؛ و عمده 

اين است كه در پيشگاه خداى تبارك و تعالى يك درخشندگى خاص اين افراد دارند.  
 امام خمینی )(؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲

یکی از خاطـرات خیلـی جالب من، آن شـب اولی اسـت کـه امـام وارد تهران 
شـدند؛ یعنـی روز دوازدهـم بهمـن - شـب سـیزدهم - شـاید اطالع داشـته 
باشـید و البد شـنیده اید کـه امام، وقتـی آمدنـد، به بهشـت زهـرا رفتند و سـخنرانی 
کردند، بعد بـا هلی کوپتر بلند شـدند و رفتند. تا چند سـاعت کسـی خبر نداشـت که 
امـام کجـا هسـتند!... هلی کوپتـر در نقطـه ای در غـرب تهـران رفـت و نشسـت، بعد 
اتومبیلـی امام را سـوار کـرد... امـام می گوینـد: مرا بـه خیابـان ولی عصر ببریـد؛ آن جا 
منزل یکی از خویشـاوندان اسـت. درسـت هم بلـد نبودند؛ می روند و سـراغ به سـراغ، 
آدرس می گیرنـد، باالخـره پیـدا می کننـد... آن جـا کـه می رونـد، بـا کسـی تمـاس 
نمی گیرند. حاال کسـانی کـه در این سـتادهای عملیاتی نشسـته بودند - ماهـا بودیم 
که نشسـته بودیـم - چقـدر نگـران می شـوند!... باالخـره خبـر دادند کـه بله، امـام در 
منزل فالنی هسـتند و خودشـان می آیند، کسـی دنبالشـان نرود! من در مدرسـه رفاه 
بـودم که مرکـز عملیات مربـوط بـه اسـتقبال از امام بـود... آخر شـب - حدود سـاعت 
نه ونیـم، یـا ده بـود - همـه خسـته و کوفتـه، روز سـختی را گذرانـده بودنـد و متفرق 
شـدند. من در اتاقـی کـه کار می کردم، نشسـته بـودم و مشـغول کاری بـودم؛ ناگهان 
دیدم مثـل این کـه صدایـی از داخـل حیـاط می آید - جلـو سـاختمان مدرسـه رفاه، 
یک حیاط کوچـک دارد که محـل رفت و آمد نیسـت؛ البته آن هـم به کوچـه در دارد، 
لیکن محـل رفت و آمد نیسـت - دیـدم از آن حیـاط، صـدای گفتگویـی می آید؛ مثل 
این که کسـی آمد، کسـی رفت. پا شـدم ببینم چه خبر اسـت. یـک وقت دیـدم امام از 
کوچـه، تـک و تنهـا بـه طـرف سـاختمان می آینـد! بـرای مـن خیلـی جالـب و 
هیجان انگیـز بـود... برای ایشـان در طبقه بـاال اتاقی معین شـده بـود... نزدیـک پاگرد 
پله کـه رسـیدند، برگشـتند طرف مـا که پـای پله هـا ایسـتاده بودیـم و مشـتاقانه به 
ایشـان نـگاه می کردیـم... روی پله هـا بـه قدر شـاید پنـج دقیقـه نشسـتند و صحبت 
کردند. حـاال دقیقا یـادم نیسـت چه گفتنـد. به هرحـال، »خسـته نباشـید« گفتند و 

76/11/14 امید به آینده دادند؛ بعد هم به اتاق خودشان رفتند و استراحت کردند 

به مناسبت ایام ا... دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی

روایت آیت ا... خامنه ای از ورود امام)( به کشور

تاریخی روایت

در دنیای غرب، بنیان خانواده متزلزل شده است، خانواده ها دیر تشکیل و زود 
هم منهدم می شوند. فساد و فحشــاء روز به روز بیشتر می شود، اگر این اتفاق 
به طور کامل بیفتد، آن جامعه به بلّیات عظیمی دچار خواهد شد، البته این طور بیماریها 
و گرفتاریها، چیزهایی نیست که ظرف 5 ســال یا 10 سال خودش را نشان بدهد، لکن 
بعد از گذشت سالهای متمادی وقتی که اثر گذاشت، یک جامعه را به کلی منهدم و نابود 
می کند، ثروتهای علمی و فکری و مادی و همه چیز را از بین می برد. این آینده در انتظار 

بسیاری از کشورهای غربی است. 79/8/3  

ایـرانی خانواده

در دنیای غرب،  بنیان خانواده متزلزل شده است

 س: لطفاً غیبت را با توجه به مسائل ذیل بیان فرمایید: 1- اگر بین دو نفر مسأله 
معلومی درباره نفر سوم در حال گفتگو باشد. 2- اگر گفتگو در مورد محسنات یک 
نفر باشد.3- اگر والدین برای تربیت صحیح فرزندان خود رفتار یکی از آشنایان را 

نقد می کنند.
ج: بطور کلی اگر پُشت سر مؤمن، مطلبی گفته شود که حقیقت دارد لکن اگر او مطلع 
شود ناراحت می شود و این مطلب به قصد تنقیص)1( گفته می شود یا نزد عرف تنقیص 
به حساب می آید، غیبت است و جایز نیست و ِصرف تربیت فرزند مجّوز غیبت نیست 
ولی گفتگو درباره خوبیهای یک فرد حکم غیبت را ندارد، همچنین در مورد مشاوره 

نیز اطالع دادن مانعی ندارد. 1.عیب جویی

آموزشی احکام

احکام غیبت

گمان بد، نسبت به برادر مؤمن نداشته باشید

    طرح نماینده کنگره آمریکا برای حمله به ایران!

آلسـی هسـتینگز از نمایندگان دموکرات مجلس نماینـدگان آمریکا که در سـوابق او 
پرونده فسـاد اخالقـی نیز دیـده می شـود الیحـه ای را به مجلـس نماینـدگان آمریکا 
ارائه کرده کـه برای انجـام حمله پیش دسـتانه به ایـران بـرای جلوگیری از دسـتیابی 
بـه سـالح هسـته ای آمـاده شـده اسـت. ایـن الیحـه بـا عنـوان "H. J. RES. 10" و با 
توضیح مجوز اسـتفاده از نیروهای مسـلح آمریکا برای رسـیدن به هـدِف جلوگیری از 

دسـتیابی ایران به سـالح هسـته ای به کنگـره ارائه شـده اسـت. |   مهر  |

   از بین بردن محور مقاومت غیرممکن است
فـارن افـرز در یادداشـتی بـا بیـان اینکـه از بیـن بـردن محـور مقاومـت غیرممکـن 
اسـت و نمی تـوان آن را بـه عقـب بازگردانـد، نوشـت: دولـت جدیـد آمریـکا بداند که 
حمایت های بسـیاری در پشـت نهادهـا و جنبش هـای نظامـی محور مقاومـت وجود 
دارد و آن هـا مشـتاق نبرد بـرای رسـیدن به اهـداف خـود هسـتند و بـدون درک این 

حقایق فشـار بر ایـران دسـتاورد کمـی بـه همـراه دارد. |    فـارس |

  تظاهرات مردم کفن پوش بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم  
تظاهـرات مـردم کفـن پـوش بحریـن در لبیـک به نـدای علمـای ایـن کشـور و برای 
حمایـت از آیت ا... عیسـی قاسـم رهبر انقـالب مردمـی در بیشـتر مناطق این کشـور 

برگزار شـد. |    خبرگـزاری صداوسـیما|

   حزب ا...: فلسطین اولویت جهان اسالم است
شـیخ نعیم قاسـم، معاون دبیـرکل حـزب ا... لبنـان: رژیم صهیونیسـتی عامـل بحران 
در منطقه اسـت و به آتـش جنـگ در سـوریه دامـن زده. این رژیـم از شـرایط موجود 
بسیارخوشـحال اسـت اما بداند که موضوع فلسـطین همچنـان اولویت جهان اسـالم 
اسـت وما در دفـاع از حقوق فلسـطینیان در کنار آنها هسـتیم.|  خبرگزاری صداوسـیما|

   ایران در لیست 8 قدرت بزرگ سال 2017
امریکن اینترسـت در گزارشـی هشـت قـدرت بـزرگ 2017 را نام بـرد که ایـران جزء 
این هشـت کشـور اسـت و رژیم صهیونیسـتی در این لیسـت بعد از ایران قـرار گرفته 

اسـت.|  مهر|

   میشل عون:
 اسد تنها فردی است که می تواند در این زمان کشورش را اداره کند

رئیس جمهور لبنان: بشـار اسـد همچنان تنها فردی اسـت کـه می توانـد در این زمان 
کشـورش را اداره کنـد. اگر نظام بشـار اسـد کنـار برود ، سـوریه بـه لیبـی دوم تبدیل 
خواهد شـد.  من هرگز قائل به کناره گیری بشـار اسـد نبوده ام و کسـانی که خواسـتار 

کناره گیری اسـد هسـتند، اوضاع سـوریه را درک نمی کننـد. |  العالم|

هفته اخبار

شهادت در راه خدمت به خلق خدا
»شــهادت و شــهید، یکی از برجســته ترین 
موضوعات اسالم 80/7/4« و »باالترین ارزش در 
معیار ارزش های معنوی است. 84/6/2« چراکه 
»هیچ چیزی باالتر از این نیســت که انسانی به 
دست خود، با اراده و اختیار خود، جان و هستی 
خود را فــدای یک آرمان بــزرگ و واالی الهی 
کند. معنای شهادت، این است. 77/7/5« حال 
آتش نشــانان فداکار این حادثه چه کرده اند که 

حائز این عنوان واال شده اند؟
رهبر انقالب در این پیام نشان دادند که موضوع 
خدمت به مردم و حل مصائب و مشکالت آنها 
در منظومه فکری ایشان چه جایگاه رفیعی دارد 
که به عنوان یک فقیه و اسالم شناس کسانی را 
که »برای نجات جان و مــال هم میهنان خود، 

با شهامتی شــگفت انگیز به درون آتش و آوار 
رفتند و جان خود را در خطر نهادند و خود را فدا 
کردند 95/11/10« را، شهید راه خدمت خطاب 

می کنند. 

خدمت به مردم فلسفه کارگزار اسالمی
در ابتــدا باید گفت که »نیــت خدمت به مردم 
و خدمت به کشــور، یکی از نیات الهی اســت. 

90/01/8« و »مسئوالن ما خدمتگزاران مردم 
   و به تعبیر واضح و روشــن، نوکــران مردمند. 
85/8/19« چراکــه »این ملّت شایســته ی آن 
است که انســان برای او مجاهدت کند؛ تالش 
کند؛ کار کند. 85/3/14« و باالتر از آن »ما اصاًل 
برای خدمت به مردم آمده ایم. فلسفه ی وجود ما 
خدمت به مردم است. 82/5/15« و »هیچ چیز 

نباید ما را از این وظیفه غافل کند. 92/6/6« در آن 
صورت »هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار 
هستند، هم رهبری طرفدار است.90/2/3« در 
نگاه اصیل اسالمی و از منظر رهبران و بنیانگذاران 
انقالب اســالمی »شــاید هیچ عبادتی باالتر از 
عبادت مسئولی نیســت که به خاطر تالش و 
خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیت خود 
صرف نظر می کند. 84/5/12« حکمت و فلسفه 
نوکری و خدمت به مردم همین اســت و حتی 
مسیر مبارزه با استکبار و نفی نظام سلطه نیز از 
همین مســیر خدمت و کار جهادی برای مردم 
می گذرد: »بزرگترین مبارزه ی با امریکا، خدمت 

به این مردم است. 82/3/14«
از طرفی »در زمینه ی خدمت، کار را باید جهادی 
کرد...کار جهادی یعنــی از موانع عبور کردن، 
موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمانها را فراموش 
نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ 
این کار جهادی است. 92/6/6« الزمه این روحیه 
جهادی برای خدمت این است که »هر انسانی در 
هر منطقه و قلمروئی که مشغول خدمت است، 
قدر آن خدمت را درســت بداند. اگــر قدر این 
خدمت به وسیله ی خود آن انسان خدوم دانسته 
شد، این کار و این خدمت به بهترین وجهی ادامه 
پیدا خواهد کرد. 90/12/3« و چه وجهی باالتر 

از شهادت در این راه؟ بی جهت نیست که رهبر 
معظم انقالب در رثای آتش نشانان می فرمایند: 
»آنان یک بار دیگر خاطرات فداکاریهای دوران 
دفاع مقــدس را زنده کردند و نشــان دادند که 
ایرانی مؤمن آنجا که پای خطرپذیری برای ادای 
وظیفه در میان اســت عزمی راسخ و شجاعتی 
مثال زدنی را تجّسم می بخشد و در راه خدا متاع 

جان را بی چند و چون عرضه میکند. 95/11/10«

در انتظار شهادت، در انتظار خدمت
اینگونه است که همه مســئوالن کشور و البته 
جوان مومن و انقالبی باید از حادثه پالســکو، 
خدمت خالصانــه و جهــادی را درس بگیرد و 
چونان آتش نشانان شــجاع و فداکار، هر لحظه 
و در هر شرایطی آماده شناخت وظیفه و انجام 
آن باشــد. »همه باید آماده باشید. در هرجایی 
که هســتید، باید آماده ی خدمتگزاری باشید؛ 
و منهم من ینتظر. »ینتظر« یعنی چه؟ یعنی 
منتظر مردنند؟ نه، یعنی منتظر انجام وظیفه اند؛ 
کجا وظیفه آنها را صدا خواهد زد، تا آن جا حاضر 
باشند. ما باید منتظر انجام وظیفه باشیم. هرچه 
که تکلیف الهی ما ایجاب کــرد، بخواهیم آن را 
انجام بدهیم. این، ما را پیــروز خواهد کرد و به 

موفقیت بزرگ خواهد رساند. 70/6/27« 

»اکنون پـس از شـبها و روزهـای تلـخ نگرانـی و کاوش، نوبت آن اسـت که یاد 
فـداکاری باشـکوه و مظلومانه ی آتش نشـانان مؤمن و شـجاع ملت ایـران ثبت 
و بزرگ داشـته شـود و مردانـی را که حقـاً بایـد قهرمانـان کم اّدعـا و بااخـالص نامیده 
شـوند همگان بشناسـند و درس آنـان را در خاطـر نگه دارنـد. 95/11/10« ایـن جمالت، 
طلیعـه پیـام رهبـر انقـالب، ده روز پـس از حادثه آتش سـوزی سـاختمان پالسـکوی 
تهران، برای آتش نشـانان فـداکار ایـن حادثه اسـت. پیامی کـه در آن تعبیر »شـهدای 
خدمت« برای آتش نشـانان از سـوی ایشـان اسـتفاده شـد: »اینها شـهیدان راه خدمت 

دشوار و انجام وظیفه ی پرخطرند و هرگز فراموش نخواهند شد ان شاءا... . 95/11/10«

در پایان دهه چهارم، انقالب اسالمی در کجای مسیر خود قرار دارد؟

نمونه ای از سرسپردگی رژیم پهلوی

کسـی کـه اعتقـاد بـه قـدرت پـروردگار داشـت، تـرس در او از بیـن مـی رود. و بنـده 
وقتی نـگاه می کنـم، تأّمـل می کنـم، محاسـبه می کنـم، می بینم تـرس اسـت، بیم و 
هراس اسـت که دنیـا را و آخـرت را از دارندگانش سـلب می کنـد. تـرِس از فقر موجب 
می شـود انسـان انفـاق نکنـد، تـرِس از مبتـال شـدن و دچـار شـدن بـه ناراحتی هـا، 
موجب می شـود که انسـان تـن بـه جنایت هـا  فاجعه هـا و ذلت هـا و خواری هـا بدهد. 
ترِس از اینکـه نتواند انسـان دو روز دیگـر، بیشـتر در این عالـم زندگی کنـد... ترس، و 
ترس هـا ریشـة بدبختی ها در زندگی انسـان هاسـت. شـما در طـول تاریخ نـگاه کنید 
تا ببینید که چـه چیزهایی موجب شـد کـه طـرف داران حـق در اقلیت قـرار بگیرند، 
آنجـا کـه در اقلیت قـرار گرفتنـد. چـه چیزهایـی موجب شـد کـه مردمی که حـق را 
شـناخته بودنـد، دنبال حـق نروند، آنجـا که مردم حـق شناسـی دنبال حـق نرفتند... 
غالباً وقتـی که پیگیـری و تحقیق و مطالعـه می کنـد آدم، می بیند که منشـأ این همه 

ترس اسـت، تـرس! منبع: کتـاب طرح کلـی اندیشـه ی اسـالمی در قرآن

عامل در اقلیت قرار گرفتن »حق« 
در طول تاریخ

»ترس« دنیا و آخرت را از دارندگانش سلب می کند 

این است حزب ا...

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مشهد، 1357

تاریخ شهادت : 30 دی ماه 1395

و  آتش سـوزی  حادثـه  در  شـهادت: 
فروریختگی سـاختمان پالسکو  تهران

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرا، قطعه 50
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