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خانــه داری  زن،  وظائــف  مهمتریــن  از  یکــی 
ــه  ــدارم ب ــده ن ــد؛ بنــده عقی اســت. همــه میدانن
ایــن کــه زنهــا نبایــد در مشــاغل اجتماعــی و 
سیاســی کار کننــد؛ نــه، اشــکالی نــدارد؛ امــا اگــر 
ــه  ــا ب ــه م ــد ک ــن باش ــای ای ــه معن ــن ب ــه ای چنانچ
ــن  ــم، ای ــگاه کنی ــارت ن ــم حق ــه چش ــه داری ب خان
میشــود گنــاه. خانــه داری یــک شــغل اســت؛ 
شــغل بــزرگ، شــغل مهــم، شــغل حّســاس، 
شــغل آینده ســاز. فرزنــدآوری یــک مجاهــدت 
بــزرگ اســت. مــا بــا خطاهائــی کــه داشــتیم، 
بــا عــدم دقتهائــی کــه از ماهــا ســر زده، یــک 
ــئله  ــن مس ــفانه ای ــا متأس ــور م ــه ای در کش بره
مــورد غفلــت قــرار گرفــت و مــا امــروز خطراتــش 

را داریــم میبینیــم. 9۲/۲/۱۱

»تحقیِر خانه داری« گناه است

خانواده ایرانی  

سوال: در فروش اینترنتی کاالهای دست ساز، 
خریدار فقط عکس جنس را می بیند و سفارش 
می دهد، آیا در صورت وجود اشکاالت جزئی در 

کاال، معامله و درآمد حاصل از آن حالل است؟
جــواب:   چنانچــه عرفــا معیوب محســوب نشــود 
و مصــداق غــش* در معاملــه نباشــد، اشــکال 

نــدارد.
* غـش یعنـی فریـب دادن دیگـران، از راه بهتـر یـا 

بیشـتر وانمـود کـردن کاال.

احکام  

ُحکم نقص کاال در فروش اینترنتی

نیست؛  کافی  باشد،  اسالمی  دولت  ما  اسم 
باید عمل و جهتگیری ما اسالمی باشد. اگر در 
اینها اختالل پیدا شد، حرکت مستمر و مداوم و 
پوینده یی که الزم است تا دولت اسالمی به صورت 
کامل شکل بگیرد، دچار ُنکث می شود و طبعا 
کار عقب می افتد. البته دولت اسالمِی کامل به 
معنای واقعی کلمه، در زمان انسان کامل تشکیل 
خواهد شد؛ ان شاءاهَّلل... ما به قدر توان و تالِش 
خود می خواهیم مجموعه ی کارگزاران حکومت 
را - که خودمان هم جزو آنها هستیم - به نقطه یی 
با نصاب جمهوری اسالمی تطبیق  برسانیم که 
کند... معنای شعار دولت اسالمی این است که 
ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار 
بین خودمان، و رفتار با نظامهای بین المللی و 
نظام سلطه ی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط 

اسالمی نزدیکتر کنیم.  ۸۴/۶/۸

معناِی شعار »دولت اسالمی«

دولت جوان انقالبی  

یک نفر مثل میرزا تقی خان امیرکبیر در نظام سیاسی 
دوره هاى اخیر ایران پیدا می شود؛ کسی که با دید 
نافذ خود مشکل اساسی این کشور را فهمید و اگر 
را  کسی می خواست همه ى مشکالت این کشور 
تعقیب کند، مثل ریسمانها و رشته هایی که همه 
امیرکبیر کشف  را  آن مرکز  به یک مرکز می رسید، 
کرد؛ و آن عبارت بود از وابستگی به بیگانه . اوایل 
دوران قاجار، این وابستگی با همه ى اشکال زشت 
آن شروع شد. در آن وقتی که امیرکبیر بر سر کار 
آمد و سه سال بیشتر در رأس کار نبود، این قضایا 
به شکل بسیار بدى رسیده بود؛ اما بسیارى کشف 
نمی کردند. بعد که دستهاى پنهان انگلیس و روس 
را به قتل رساندند، این  در همان زمان، امیرکبیر 
سلسله ى وابستگی روزبه روز بیشتر شد.   ۷9/۸/۲۷

۲۰ دی سالروز قتل امیرکبیر
امیرکبیر مشکل اساسی کشور

 را فهمید

شخصیت  

مـن تلخـی ایـــن کشــــــف 
کردنـد  اینهـا  کـه  حجابـی 
و اسمشـان را بعـدًا »آزاد 
زنـان و آزاد مـردان« پسـر 
رضـا خـان گذاشـت، مـن 
تلخـی اش بـاز در ذائقـه ام 
هسـت. شـما نمی دانید چه کردنـد با ایـن زنهای 
محترمـه و چـه کردنـد بـا همـه قشـرها. الـزام 
می کردنـد هـم تجـار را، هـم کسـبه جـزء را، هـم 
روحانیـت را، هـر جـا زورشـان می رسـید بـه اینکـه 
مجلس بگیریـد و زنهاتـان را بیاوریـد در مجلس، 
بیاوریـد در مجلـس عمومـی، آن وقـت اگـر اینهـا 
بـود، حـرف  تخلـف می کردنـد، کتـک دنبالـش 
دنبالش بـود، همـه چیزهـا و حرفهـا بـود. و اینها 
می خواسـتند زن را وسـیله قـرار بدهنـد از بـرای 
اینکـه سـرگرمی حاصـل شـود بـرای جوانهـا و در 
کارهـای اساسـی اصـاً وارد نشـود. ۵9/۶/۱9

کالم امام  

نمی خواستند زنان در کارهای 
اساسی وارد شوند

د ستخط  

تقــوا،  بــه  مــا[  عزیــز  ]جوانهــای  معنــوی  آرایــش 
اخــالص، شــجاعت، تواضــع، بــه پایبنــدی بــه عهــد 
اســت، بــه وفــاداری نســبت بــه قولــی اســت کــه بــه 
نظــام و بــه اســالم و انقــالب داده انــد؛ اینهــا آرایشــهای 
معنــوی اســت و جــزو واجب تریــن آنهــا اســت. همــه ی 
نیروهــای جــوان کشــور و بیــش از همــه نیروهــای 
انقالبــی -نیروهایــی کــه خودشــان را در خــّط انقــالب، 
در خــّط تدّیــن و تقــوا میداننــد و قــرار میدهنــد- 
بایســتی بــه ایــن تقّیــدات توّجــه بکننــد. ایــن جــور 

ــد،  ــئولّیتی ش ــک مس ــر وارد ی ــا اگ ــوان م ــه ج ــد ک نباش
چشــم بــه یــک مقــام باالیــی بــدوزد یــا چشــم بــه 
اندوختــن مــال دنیــا داشــته باشــد. جــوان، بــا اخالص 
]کار کنــد[، مثــل همــان دوران دفــاع مقــّدس کــه 
ــه کار  ــند ک ــانی باش ــر کس ــود... اگ ــوری ب ــن ج ــا  ای واقع
را انجــام بدهنــد لکــن هدفشــان اهــداف دنیایــی و 
رســیدن بــه مــال و مقــام و موقعّیــت دنیایــی و ماننــد 
اینهــا باشــد، ایــن جــوری کار پیــش نمیــرود؛ کار بــا 
مجاهــدت و اخــالص پیــش خواهــد رفــت.   99/۷/۲۱

جوانان انقالبی دنبال مقام نباشند

حزب ا... این است  

یادداشــت رهبر انقالب درباره  کتاب »از چیزی نمی ترسیدم«

هر چیـزی کـه یـاد شـهید عزیـز مـا را برجسـته کنـد، چشـم نواز و دلنـواز اسـت. یـاد او را اگرچـه خداونـد در اوج 
برجسـتگی قـرار داد و بدیـن گونـه پـاداش دنیائـی اخـالص و عمـل صالـح او را بـدو هدیـه کـرد ولـی مـا هـم 

هرکـدام وظیفه ئـی داریم.کتـاب حاضـر را هنـوز نخوانـده ام امـا ظاهـرًا میتوانـد گامـی در ایـن راه باشـد.
رزقنااهَّلل ما رزقه من فضله        |           سّیدعلی خامنه ای    99/۱۰/۷   

به مناسبت رونمایی از کتاب زندگینامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی

چشم نواز و دلنواز

یاد شهدای قیام ۱9 دی شهر قم گرامی باد

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره ۲۷۰     |     هفتـه چهـارم دی 99     |     

۲۷۰۲۷۰

»تحقیِر خانه داری« گناه است

خانواده ایرانی         |         ۴   دولت جوان انقالبی        |         ۴  خطبه های انقالب      |     3  

یاد شـهیدان، باید همیشـه در بیـن ملت مـا و جامعه ی ما زنـده بمانـد. هنوز خیلی حرفها گفته نشـده اسـت. خیلـی از خاطـرات هنوز ثبت 
نشـده. و همـان مقـداری که بیـان شـده، نشـان دهنـده ی یـک عظمـت غیـر قابـل اندازه گیـری بـا اذهـان معمولی انسـان اسـت؛ بـا فکر و 

مغز مـادی غیرقابـل اندازه گیـری اسـت.   ۸۸/۳/۳

مزار: گلزار شهدای هویزهتاریخ شهادت: ۱۶ دی ماه ۱۳۵9

یاد شهدا باید زنده بماند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر سید محمد حسین علم الهدی

شهید هفته  

شهادت: منطقه هویزه به همراه یارانش

خط حزب  اهلل بیانات رهبرانقالب درباره 
شخصیت، اندیشـه و آثاِر آیت اهلل مصباح یزدی را بازخوانی می کند:

ــا سـ ر ــی و پا بـ نقال ــم ا ــاحکیـ سـ ر ــی و پا بـ نقال ــم ا حکیـ
۲

حزب اهلل این است   |    ۴ 

جوانان انقالبی دنبال مقام نباشند

خوِن حاج قاسم
و غلبه بر هیمنه پوچ استکبار

بررسی ابعاد پیروزی های شهید سلیمانی بر 
دشمنان در زمان حیات و شهادتش؛
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مــی  خواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان 
خــود خامــوش کننــد و حــال آنکــه خدا 
گــر چــه کافــران را ناخــوش افتــد، نــور خــود را کامــل 

خواهــد گردانیــد.

قهرمان امت اسالمی
ــت ایــران 

ّ
»شــهید ]ســلیمانی[، هــم قهرمــان مل

شــد.«   اســالمی  اّمــت  قهرمــان  هــم  و  شــد 
ــرایطی  ــالب در ش ــر انق ــه ی رهب ــن جمل 99/9/۲۶ ای
ــا  ــه ب ــت ک ــدرن سال هاس ــای م ــه دنی ــده ک ــان ش بی
ابــزار رســانه و بــه مــدد جلوه هــای بصــری و ظاهــری 
در پــی تولیــد قهرمانــان و الگو هایــی بــرای تحمیــل 
بــر ملت هــا اســت. ثــروت، شــهوت، شــهرت و... 
ــارز ایــن قهرمانــان اســت. امــا در ایــن  ویژگی هــای ب
بازار مــکاره ی فراموشــی خــود و خــدا، مــردی جلوه 
کــرد کــه قهرمانــی را نــه در صحنه هــای خیالــی 
رســانه، بلکــه در میــدان حقیقــت و معنویــت و 
ــم  ــاج قاس ــه ح ــد ک ــن ش ــرد. اینچنی ــا ک ــارزه معن مب
ســلیمانی نــه فقــط قهرمــان یــک ملــت بلکــه 
ــای  ــای دنی ــر از مرزه ــد و فرات ــت ش ــک ام ــان ی قهرم
مــادی ملــت ایــران و امــت اســالمی او را مدافــع 

امنیــت و عــزت خویــش یافــت.

شهیِد پیروز
منطقــه ی غــرب آســیا و منابــع عظیــم نفتــی آن 
بیــش از یــک قــرن اســت کــه جــوالن گاه طمــع ورزی 
بــه  نیــز  اخیــر  ســال های  در  و  اســت  غربی هــا 
ــا تروریســم مــورد هجــوم جــدی  ــه ب بهانــه ی مقابل

آمریکایی هــا قــرار گرفتــه اســت.
ادامه در صفحه ۳

سخن هفته

معناِی شعار »دولت اسالمی« انقالب چگونه صادر شد؟



۲        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

گزیده بیانات

»خــط حــزب ا...« به مناســبت رحلــِت عالــم ربانــی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در مطلــب پیــش رو گزیــده ای از بیانات 
رهبــر انقــالب دربــاره ی شــخصیت، اندیشــه و آثــاِر ایشــان را بازخوانــی می کنــد:

۱                     از برکات خداوند بر ملت
پارسـائی و پرهیزگاری خصلت همیشـگی ایشـان 
از دوران جوانـی تـا آخـر عمـر بـود و توفیـق سـلوک در 
طریـق معرفـت توحیـدی، پـاداش بـزرگ الهـی بـه ایـن 
99/۱۰/۱۳ ]آقـای مصباح[  مجاهدت بلند مـدت اسـت.
واقعـا از مفاخـر زمـان مـا و از بـرکات خـدا بـر ملـت و بـر 

۷۷/9/۲۵ حوزه هـا و بـر جوانـان ماسـت.

منبع اندیشه بی غل و غِش اسالمی                     ۲
جناب آقاى »مصباح« حقیقتا یکـی از وجودهاى 
 و غش 

ّ
مبـارک و مغتنـم و منبع فکـر و اندیشـه ى بی غـل

ان شـاءاهَّلل  هسـتند.  مـا  دوره ى  در  اسـالمی  معـارف 
و  گسـترده تر  هرچـه  بهره منـدِى  وسـیله ى  خداونـد 
عمیقتر جوانان را از این سرچشـمه هاى معرفت فراهم 

۸۱/۵/۱۷ نمایـد.

مه طباطبایی و شهید مطهری   
ّ

مثِل عال                     3
اسـت  سـال  چهـل  بـه  نزدیـک  را  ایشـان  مـن 
فقیـه،  دارم؛  قلبـی  ارادت  ایشـان  بـه  و  میشناسـم 
فیلسـوف، متفّکـر و صاحب نظـر در مسـائِل اساسـی 
اسـالم. اگر خـدای متعال به نسـل کنونی مـا این توفیق 
مـه ی 

ّ
عال مرحـوم  مثـل  شـخصیتهایی  از  کـه  نـداد  را 

طباطبایـی، یـا مرحـوم شـهید مطّهـری اسـتفاده کنـد، 
آن  ایـن شـخصیت عزیـز و عظیـم، خـالِء  بحمـداهَّلل  

۷۸/۶/۱۳ پـر میکننـد. مـا  زمـان  در  را  عزیـزان 

اهِل حضور انقالبی در میدان ها                      ۴
مدیـری  برجسـته،  متفکـری  ایشـان 
شایسـته، دارای زبـان گویائـی در اظهـار حـق و 
پای بـا اسـتقامتی در صـراط مسـتقیم بودند. 
خدمـات ایشـان در تولیـد اندیشـه ی دینی و 
نگارش کتـب راه گشـا، و در تربیت شـاگردان 
ممتـاز و اثرگـذار، و در حضـور انقالبـی در 
نیـاز  احسـاس  کـه  میدان هایـی  همـه ی 
بـه حضـور ایشـان میشـد، حقـا و انصافـا 

99/۱۰/۱۳ اسـت. کم نظیـر 

الگوِی کار علمی برای حوزه                     ۵
باقرالعلـوم  مؤّسسـه ی 
)علیـه الّصـالة و الّسـالم( و همچنیـن 
مؤّسسـه ی »در راه حـق«، تـا آنجایـی 
که من دانسـتم و شـناختم، جـزو مراکز 
بسـیار بابرکت و مفیـد و خوش عاقبت 
قدردانـی  ]قابـل[  و  تقلیدکردنـی  و 
آموزشـی  مؤسسـه   ۶۸/۱۱/۱ اسـت.
پژوهشـی امـام خمینـی)ره( می توانـد 
از لحاظ تـالش پیگیـر، خسـتگی ناپذیر، 
بـرای  الگویـی  عالمانـه  و  خالصانـه 
حـوزه باشـد. وجـود کمـاالت فضـل و 

اخـالص و تقوای آیـت اهَّلل مصبـاح یـزدی در مدیریت یک 
موسسـه موجب افزایش برکات الهی اسـت. ۸9/۸/۳

مورد هجوم دشمن                     ۶
شـما می بینید این هجومهـاى تبلیغاتـی را که به 
شـخصیتهاى برجسـته، به انسـانهاى واال و با اخالقهاى 
برجسـته می کننـد؟ اینهـا همـه اش نشـان دهنـده ى 
اهـداف و نّیات دشـمن اسـت. وقتی یک نفـر مثل جناب 
آقـاى مصبـاح مـورد هجـوم تبلیغاتـی قـرار می گیـرد، 
می بینید کـه همیـن »و هم ینهـون عنـه و ینـأون عنه«. 
حـرف رسـا و نافـذ، منطـق قـوى و مسـتحکم، هـر جایـی 
کـه باشـد، دشـمن آن جـا را زود تشـخیص می دهـد؛ 
چـون حسـابگر اسـت. دشـمن آن جـا را می شناسـد و 
بـه مقابلـه اش می آیـد. بـا مرحـوم شـهید مطهـرى نیـز 

همین گونـه برخـورد کردنـد. ۷9/۶/۱۰

تب و معارِف آیت اهلل مصباح استفاده کنید
ُ
از ک                     ۷

باید کارى کنید که این پایه های ]اعتقادی[ چنان 
مستحکم شود که جز در خدمت قرآن و اسالم و اهل 
بیت علیهم الّسالم قرار نگیرد. به نظر من، یکی از کارهایی 
که می تواند خیلی به این قضیه کمک کند، این است که 
از کتابهاى شهید مطّهرى و معارف بزرگانی از قبیل آقاى 
»مصباح« و دیگران، که واقعا مبانی فکرى اسالمی را در 

۸۰/۴/۴ دست دارند، استفاده کنید. 

تالش برای ترویج و اعتالی علوم عقلی                     ۸
خوشـبختانه در دوران جمهـوری اسـالمی علـوم 
عقلی رونـق گرفته. خـب، در قبـل از انقـالب در قـم خبری 
نبـود؛ زمانـی کـه مـا بودیـم، مثـاً فـرض کنیـد یـک درس 
آقـای طباطبائی بـا یک عـّده ی معـدود مثاً چهـل پنجاه 
نفـره بـود؛ اّمـا حـاال مثـاً جنـاب آقـای جـوادی کـه سـالها 
]اسـت[ در ایـن زمینـه ]فّعالنـد[، جنـاب آقـای مصبـاح، 
زمینـه ی  در  تشکیالتشـان  و  سـبحانی  آقـای  جنـاب 
کـه  فلسـفه ای  متعـّدد  درسـهای  و  کالمـی،  مسـائل 
شـنیدم در قـم هسـت، اینهـا زمینـه ی ترویـج و اعتـالی 
چنیـن  کـه  میدهـد  مـژده  انسـان  بـه  را  عقلـی  علـوم 

9۷/۲/۳ آمـده. بـه وجـود  زمینـه ای 

خسارت خبرگان بدون حضور ایشان                     9
بعضـی از بـزرگان مـا هسـتند کـه اینهـا رأی آوردن 
و نیاوردنشـان، هیـچ ِمساسـی بـه شـخصّیت اینهـا 
پیدا نمیکنـد. بعضی هسـتند که مجلـس خبرگان 
از حضـور آنهـا بهره مند میشـود، نـه آنهـا از حضور 
در مجلـس خبـرگان. امثـال جنـاب آقـای یـزدی 
یـا جنـاب آقـای مصبـاح، کسـانی هسـتند کـه 
داشـته  حضـور  خبـرگان  مجلـس  در  وقتـی 
باشند، مجلس وزانت بیشـتری پیدا میکند. 
نبـودن اینهـا در مجلـس خبـرگان، بـه اینها 
بـرای  بلـه،  نمیزنـد.  ضـرری  هیچ گونـه 
مجلـس خبـرگان نبـودن اینهـا خسـارت 

9۴/۱۲/۲۰ اسـت. 

منبع خیر و برکت از لحاظ فکری                     ۱۰
تفکـر دینـی مـا، ارتبـاط بـا خـدا، ارتبـاط 
بـا منبـع قـدرت، منبـع زیبایـی و منبـع وجود 
باشـد،  بیشـتر  ارتبـاط،  ایـن  هرچـه  اسـت. 
بهتـر اسـت. هرچـه ایـن ایمـان، قویتـر و این 
باشـد،  محکـم  اسـتداللهای  اسـتداللها، 
امـروز اسـاتید  بهتـر اسـت. خوشـبختانه 
بزرگـی هسـتند... از اینها میتوانیـد حداکثر 
و  بـزرگان  قـم،  در  بکنیـد.  را  اسـتفاده 
اسـاتیدی مثـل آقـای »مصبـاح« و دیگـران 
هسـتند؛ هرچـه میتوانیـد، از آنهـا اسـتفاده 
کنیـد. آنـان بـرای شـما از لحـاظ فکـری، خیلـی 

۷۶/۱۱/۱۱ منبـع و منشـأ خیـر و برکتنـد.

حکیـم انقالبـ� و پارسـا

3         سـال ششـم،  شـماره ۲۷۰                 هفتـه چهـارم دی 99      

امــروز همــه کســانی کــه در دنیــای اســالم، بــه نــام اســالم صــدا 
بلنــد میکننــد، تحــت تأثیــر امــام بزرگــوار مــا هســتند. در این که 
تردیــدی نیســت. دشــمن بــه مــا میگویــد چــرا انقالبتــان را 
صــادر میکنیــد؟ مــا در جــواب دشــمن میگوییــم انقالبمــان را 
صــادر نمیکنیــم. انقالب مــا صــادر شــد و گذشــت و تمام شــد! 
ــدور  ــد. ص ــرار داری ــده ق ــام ش ــل انج ــک عم ــل ی ــما در مقاب ش
انقــالب بــه معنــای صــدور یــک کاال نیســت کــه به طــور دائــم، 
آن هــم بــه وســیله اشــخاص بخواهــد ادامــه داشــته باشــد. 
ــه آن  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــه، ب ــک اندیش ــر و ی ــک فک ــدور ی ص
ــه  ــم، ب ــاف عال ــانها را در اکن ــت و دل انس ــح اس ــه، صحی اندیش
خــود جــذب میکنــد. ایــن کار انجــام گرفــت و روزبــه روز آثــارش 
را در دنیــا - حّتــی بعــد از رحلــت امــام بزرگــوار مــا - نشــان 

میدهــد.   خطبــه ای نمــاز جمعــه تهــران. ۷۲/۳/۱۴

انقالب چگونه صادر  شد؟

خطبه های انقالب  

اســتکبار از بازگشــت ملتهــا بــه گذشــته ای کــه بــه آنــان 
عــزت و عظمــت را یــادآوری کنــد، راه جهــاد و شــهادت را بــه 
روی آنــان بــاز کنــد، کرامــت انســانی را بــه آنــان برگردانــد، 
دســت ســلطه گران را از غــارت و چپــاول بــه مــال و نامــوس 
ِللکاِفریــَن   اهَّلُل 

َ
َیجَعــل ــن 

َ
»َول آیــه ی  کنــد،  قطــع  آنــان 

ی الُمؤِمنیــَن َســبیال«)1( را بــه آنــان بیامــوزد، کریمــه ی 
َ
َعل

ُة َوِلَرســوِلِه َوِللُمؤِمنیــن«)2( را بــر آنــان فــرو 
َ
ِ الِعــّز

»َوهَّلِلَّ
فی َســبیِل اهَّلِل  الُتقاِتلــوَن  ُکــم 

َ
ل مــا  »َو  خطــاب  خوانــد، 

َوالُمســَتضَعفین«)۳( را بــه گــوش و دل آنــان برســاند، 
 هَّلل«)۴( را در زندگــی آنــان اجــرا کنــد 

ّ
فرمــان »إِن الُحکــُم إال

و خالصــه، خــدا و دیــن و قــرآن را محــور زندگــی آنــان ســازد 
ســلطه طلب  و  مســتبد  و  مســتکبر  طواغیــت  دســت  و 
را از زندگــی آنــان قطــع کنــد، ناخشــنود و سراســیمه و 

بیمناکنــد.     ۷۰/۳/۲۶
۱( سوره نساء، آیه ۱۴۱    ۲( سوره منافقون، آیه ۸

۳( سوره نساء، آیه ۷۵            ۴( سوره انعام، آیه ۵۷

استکبار از عزت مسلمانان می ترسد 

به رسم آیه ها   

زندگــی انســان، وقتــی معنــی پیــدا میکنــد کــه ایــن زندگــی 
در راه یــک هــدف مقــّدس مصــرف شــود. زندگــی ای کــه 
هدفــی مقــّدس و الهــی را دنبــال نمیکنــد و ایــن حیــات و 
ســرمایه، در همیــن مــّدت کوتــاه کــه در دســت ماســت 
صــرف ایــن میشــود کــه بــه مــا خــوش بگــذرد، زندگــی ضایــع 
شــده ای اســت. در مثلــی بــه آن میمانــد کــه اتومبیلــی را بــه 
پمــپ بنزیــن ببریــم، بــاک آن را از بنزیــن پــر کنیــم و اتومبیــل 
را بــه راه بیندازیــم و هدفمــان ایــن باشــد کــه بــه پمــپ 
بنزیــن بعــدی برســیم، خالصــه، همــه دوران ایــن اتومبیــل 
 

ّ
 پمــپ، بــه آن محــل

ّ
بــه ایــن بگــذرد کــه از ایــن محــل

پمــپ بــرود، بــدون اینکــه بــا آن بخواهیــم از بیابان هــای 
خطرناکــی عبــور کنیــم و بــدون اینکــه بــا آن بخواهیــم بــه 

کســی خدمتــی کنیــم!   ۷۱/۳/۲۰

زندگی هاِی ضایع شده...

درس اخالق  

سخن هفته

ادامه از صفحه یک
جمهـوری اسـالمی ایـران در راسـتای حفاظـت از 
تمامیـت ارضـی خـود، تأمیـن امنیـت منطقـه ای 
اسـالمی  سـرزمین های  از  حمایـت  سیاسـت  و 
آمریکایی هـا   مقابـل  در  عالـم،  مسـتضعفین  و 
طرحـی دقیـق را در منطقـه اجـرا کـرد کـه مجـری 
حرکـت،  ایـن  بـود.  سـلیمانی  شـهید  آن  اصلـی 
هزینـه ی  جـز  و  زد  هـم  بـر  را  دشـمن  نقشـه ی 
هنگفـت بی فایـده و خسـارت و شکسـت، حاصلی 
بـرای طـرف آمریکایـی بـه دسـت نیامـد: »همـه ی 
دنیـا قبـول کردنـد کـه آمریـکا در عـراق و سـوریه 
خـودش  مقاصـد  بـه  عـراق-  در  -بخصـوص 
نرسـیده؛ چـه کسـی در ایـن قضیـه فّعـال بـود؟ 

99/9/۲۶ بـود.« سـلیمانی  کار  ایـن  قهرمـان 
بدیهـی اسـت کـه آمریکایی هـا نمـاد ایـن شکسـت 
را سـلیمانی عزیـز می دیدنـد و شـهادت او را راهـی 
می کردنـد  تلقـی  گرفتـاری  ایـن  از  خالصـی  بـرای 
لـذا »آمریکایی هـا میخواسـتند شـهید عزیـز مـا 
کـه تأثیـرات بسـیار عمیقـی در منطقـه داشـت، از 
 9۸/۱۱/۲9 ط بشـوند«

ّ
بیـن بـرود تـا بتواننـد مسـل

رهایـی  بـرای  مجرایـی  تنهـا  نـه  او  شـهادت  امـا 
آمریکایی هـا از ایـن شکسـِت همه جانبـه فراهـم 
نکـرد بلکـه »قضّیـه بعکـس شـد؛ ایـن راه پیمایـی 
عظیـم مـردم عـراق در بغـداد، حرکـت مـردم در 
سـوریه، مسـائلی کـه مربـوط بـه حلـب و بعضـی  
قضایـای دیگـری کـه در منطقـه هسـت، درسـت 
نقطـه ی مقابـل آن چیـزی اسـت کـه آمریکایی هـا 
9۸/۱۱/۲9 آمریکایی ها شـهادت  دنبالـش بودنـد.«
بـا  سـال ها  کـه  یافتنـد  وحدتـی  زمینه سـاِز  را  او 
دالرهـای سـعودی در صدد بـر هـم زدن آن بودند.

چهره  نمادین مقاومت
بزرگ  منطقه ی  حقیقی  گفتمان  مقاومت، 
استعمار  هجوم  زمانه ی  از  که  است  اسالمی 
غربی در چهره  های گوناگون انگلیسی، فرانسوی 
و آمریکایی، به منظور دفاع از عقاید و سرزمین 
اسالم شکل گرفت. مسلمانان از شمال آفریقا تا 
شبه قاره ی هند مقاومت را در مقابل استعمار در 
پیش گرفتند. بنابراین باید مقاومت را گفتمانی 
دانست.  اسالمی  بزرگ  منطقه ی  در  ریشه دار 
سعی  مختلف  مقاطع  در  دشمنان  هرچند 
پان  چون  ایده هایی  با  را  گفتمان  این  کرده اند 
عربیسم، تکفیری گری، سکوالریسم اسالمی و... 
منحرف کنند و نمادهایی چون بن الدن، ابوبکر 
البغدادی و ایمن الظواهری را به جامعه ی تشنه 
مقاومت اسالمی بفروشند، اما گذر زمان چهره ی 
حقیقی، بدلی و پوچ این نمادها را آشکار نمود. 
تهای منطقه آگاه و بیدارند و 

ّ
امروز »بسیاری از مل

اّمت اسالمی هم بحمداهَّلل در حال بیداری است.«
9۴/۲/۲۶ و عطِش مقاومت در جهان اسالم زنده 
است و یک نماد می خواهد. سلیمانی با جهاِد 
صادقانه و در نهایت با شهادت خود این خالء را 
پاسخ گفت و نماد حقیقِی گفتمان مقاومت شد. 
امروز »در دنیای اسالم هر جایی که بنای مقاومت 
باشند،  داشته  را  استکبار  زورگویی  مقابل  در 
سلیمانی  شهید  رمزشان  اسم  و  مظهرشان 
است.«  99/9/۲۶جامعه ی اسالمی که تنی پر 
زخم از نفاق درونی و دشمن بیرونی دارد، نماد و 

نرم افزاری را یافت که »در کشورهای مختلف او را 
احترام و تکریم میکنند، عکسش را میزنند، نامش 
را پخش میکنند، برایش مجلس درست میکنند. 
در واقع ایشان نرم افزاِر مقاومت را و الگوی مبارزه 
تها تعلیم کرد.«  99/9/۲۶سیاست دیگری 

ّ
را به مل

که از سوی دشمنان در مقابل گفتمان مقاومت 
اسالمی در حال اجرا است به فراموشی سپردن 
عادی سازی  پروژه ی  است.  مقاومت  پایاِن  و 
حاکمان  توسط  عربی  دولت های  برخی  روابط 
خودفروخته  در حال اجرا است تا مقاومت را پایان 
یافته معرفی کند اما »شهید سلیمانی با حرکات 
خود و باالخره با شهادت خود -شهادتش هم 
و  برانگیختگی  رمز  بود- اسم  این معنا  مکّمل 
99/9/۲۶و  بسیج مقاومت در دنیای اسالم شد.«
خون او مانعی بزرگ بر سر راه عادی سازی روابط 
با رژیم غاصب صهیونیستی و فراموشی گفتماِن 

اصیِل مقاومت است.

غلبه نرم افزاری بر استکبار
ابـزار اصلـی تقابـل تمدنی غـرب بـا تمدن اسـالمی 
و  نرم افـزار  بلکـه  نظامـی  تجهیـزات  و  سـالح  نـه 
فرهنـگ و اندیشـه ی غربـی اسـت، اندیشـه ای کـه 
ریـزی 

ُ
ریشـه در مادی گرایـی مطلـق و معنویت گ

دارد و برای تحمیل آن از نمادها، ابزارها و امکانات 
بسـیاری بهـره  بـرده و می بـرد. سـرمایه گذاری در 
حوزه ی علـم و آمـوزش و تربیِت نخبگان سیاسـِی 
رسـانه ای  غول هـای  از  بهره گیـری  غـرب،  حامـی 
کـه بـرای هجـوم فکـری گسـترده بـر جهـان اسـالم 
و غیـر اسـالمی در تالشـند، نمونه هایـی از تـالش 
ایـن  مقابـل  در  اسـت.  غربـی  تمـدن  نرم افـزاری 
و  همجنـس  ابـزاری  از  بایـد  نرم افـزاری  هجـوِم 

متناسـب بهـره بـرد.
در حقیقـت، شـهادت سـردار سـلیمانی نرم افـزاری 
شـد در مقابل هژمونی فرهنِگ غربی و آمریکایی. 
گرفـت:  آمریکایی هـا  از  او  خـود  را  اصلـی  انتقـام 
»شـهید سـلیمانی، هـم در زمـان زنـده بودنـش 
شـهادتش  بـا  هـم  داد،  شکسـت  را  اسـتکبار 
از بعـد جنـگ نـرم  99/9/۲۶ و  شکسـت داد.«  
هـم »در واقـع ایـن تشـییع، و بعـد بزرگداشـت ها، 

ژنرال هـای جنـگ نـرم اسـتکبار را متحّیـر کـرد.« 
اتـکاء  بـا  باالتـر مبـارزه  البتـه مراحـل  و   99/9/۲۶
بـه میـراث، پایـگاه و قـدرت معنـوی حـاج قاسـم 
و مکتبـش ادامـه دارد. امـروز »اخـراج آمریـکا از 
مبارزیـن  و  جوانـان  عملیاتـی  هـدف  منطقـه« 
اسـالمی در اقصـی نقـاط دنیـای اسـالم اسـت و 
شـهادت سـلیمانی نرم افـزاری اسـت کـه انتقـام 
بنیادیـن را در بطـن خـود دارد: »سـیلی سـخت تر 
عبارت اسـت از غلبه ی نرم افـزاری بر هیمنـه ی پوچ 
اسـتکبار؛ ایـن سـیلی سـخت بـه آمریـکا اسـت کـه 

99/9/۲۶ بشـود.«  زده  بایـد 
در یـک نـگاه کالن، حـاج قاسـم سـیلمانی هـم در 
صحنه ی جنگ سـخت بـر آمریکایی هـا پیروز شـد و 
هـم در صحنـه ی جنـگ نـرم. شـهید سـلیمانی، نور 
آسـمانی  ای شـد که تالش کردند با ابزارهای مادی 
خـود آن را خامـوش کننـد امـا شـهادتش خونـی 
مسـتضعفان  و  مسـلمانان  حیـاِت  رگ  در  شـد 
عالـم و حیاتـی حقیقـی بـه او داد تـا بـا دسـتی بازتـر 

اثرگـذاری کنـد. 


