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»ما یــــک حکومتیم!« ســــران   گزارش
هفتـه

جبهه پیروز جنگ جهانی اّول به 
همراه آمریــــکا در پاریس جمع 
شــــده بودند تا درباره تقســــیم بندی های 
سیاســــی جدیِد پس از جنگ تصمیم گیری 
کننــــد. هرچند گروه های کوچــــک و بزرگ از 
دیگر اقوام هــــم حاضر بودنــــد، اّما پروژه 
اصلی داشــــت توسط فرانســــه، انگلیس، 
روسیه و آمریکا رقم می خورد. رنگ ولعاب 
کار، صلــــح و جامعه بین المللــــی بود، اّما 
باطن و واقعیــــت کار همان عبارتی بود که 
در ابتدای متن ذکر شد و در کنفرانس صلح 
پاریس در ســــال 1919 هم صراحتًا از سوی 
مقامات اعالم شد: »ما یک حکومتیم!« و 
»ما« در ایــــن عبارت، یعنــــی بلوک قدرت 

غربی!
در جبهــــه اروپــــا، آلمان شکســــت خورده 
بود. این طرف در غرب آســــیا هم حکومت 
امپراتوری عثمانی به عنــــوان پهناورترین 
خــــاک مســــلمان فروریخته بــــود. هرچند 
انگلیس و فرانســــه پیش از ایــــن در قالب 
توافق »ســــایکس پیکــــو« تصمیم اصلی 
خودشــــان را گرفته بودند و حاال در پاریس 
نشسته بودند تا وسعتی که امروز به تنهایی 
کشورهای عراق، مصر، عربستان، سوریه، 
لبنان، فلسطین، ترکیه و کشورهای حوزه 
خلیج فارس و شمال آفریقا را دربرمی گیرد، 
بین خود تقســــیم کنند؛ بازگشت استعمار 

قرن هیجدهم و نوزدهم به نام صلح! 
مرزهای سیاســــی امــــروز در غرب و جنوب  
غرب آســــیا را عمدتًا کارمندان انگلیســــی، 
فرانسوی و آمریکایی طراحی کردند، بدون 
آنکــــه نظر ســــاکنان و زنان و مــــردان این 
منطقه برایشــــان مهم باشد. سر برآوردن 
حکومت هایی که هر یک سرسپرده یکی از 
بلوک های قدرت بودند، نتیجه این ساختار 
بود. کشف نفت در کنار پایان جنگ جهانی 
دوم و جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب 
اهمیــــت این منطقه سوق الجیشــــی را در 
جهان مضاعف کرد. صالح مردم و جوامع 
منطقــــه مهم نبود، حکومت هــــا یا باید در 
اردوگاه شرق خیمه می زدند یا در اردوگاه 

غرب. 
ایراِن تا پیش از انقالب اســــالمی هم از این 
قاعده مســــتثنی نبود. تاریخ این سرزمین 

هنــــوز از یــــاد نبــــرده  که نظام مشــــروطه 
اواخر قاجار با فریب انگلیســــی در ایستگاه 
دیکتاتور رضاخانی متوقف شد؛ پادشاهی 
که زور سرنیزه اش تنها به پهلوی مردم خود 
کارگر بود، اّما آن گاه که مصالح متفقین در 
جنگ جهانی دوم ایجاب  کرد ایران را اشغال 
کنند، چند ساعته فروریخت و حتی توانایی 
دفــــاع از خود را هم پیدا نکرد. شاهنشــــاه 
قدر قدرت، به زور بیگانه به هزاران کیلومتر 
آن ســــوتر تبعید شــــد و به تصمیم همان 
بیگانه ها، قدرت به پســــرش واگذار شــــد. 
کودتای آمریکایی-انگلیســــی 28 مرداد، 
بخش دیگری از مداخالت امنیتی و نظامی 
در تاریخ این سرزمین بود که قرار بود چرخ 

منفعت دیگران را بچرخاند. 
ایــــن وضعیت محدود به ایــــران نبود. این 
سرنوشــــت محتــــوم همــــه آن هایی بود 
کــــه اعتماد بــــه قول و زور بیگانــــه را محور 
تولید قــــدرت خود می دانســــتند و مردم 
خود را به حاشــــیه می راندند. افغانستان 
دهه هاست در آتش جنگ و درگیری هایی 
می ســــوزد که هیچ نفعی بــــرای مردمش 
نــــدارد. چه آن زمان که ارتش ســــرخ بلوک 
شــــرق به آن لشکرکشی کرد، چه زمانی که 
بعد از آن در آتش درگیری های نیابتی غرب 
و شرق  ســــوخت، چه زمانی که زیر تاخت و 
تاز آمریکا قرار گرفــــت و چه امروز که بعد از 
20 سال اشــــغال، آمریکایی ها حکومت را 
رها کردند در دست طالبان و از افغانستان 

بیرون رفتند!
ســــوی دیگــــر در غرب ایــــران، عــــراق هم 
سرنوشت مشابهی دارد. نظام پادشاهی 
کــــه بعد از جنــــگ جهانی اّول سرســــپرده 
انگلیــــس بــــود، در نهایت پــــس از کودتا و 
رفت وآمدهای سیاسی، قدرت را به صدام 
حســــین واگذار کرد تا این بار برای مقابله با 
انقالب اسالمی و جریان قدرتی که برآمده 
از نظام اســــالمی و مردمی بــــود و منافع 
استعمارگران در تصمیم گیری هایش وزنی 
نداشت، با تحریک بلوک های فرامنطقه ای 
به انقالب اســــالمی یورش ببرد. صدام در 
این یورش تنها نبود. از شرق و غرب تا سران 
مرتجع منطقه هر آنچه در چنته داشتند در 
حمایت از صدام خرج کردند؛ اّما نتیجه چیز 
دیگری بود. قدرت مردمِی برآمده از ظرفیت 

بومی انقالب اســــالمی توانســــت در برابر 
ماشــــین جنگی چند ملیتی صدام بایستد 
و آن را بــــه عقــــب براند؛ تجربــــه ای که چند 
سال بعد در سال 2000 و آزادسازی اراضی 
لبنان و جنــــگ 33 روزه صهیونیســــت ها 
علیه مقاومت لبنان هم تکرار شــــد؛ ارتش 
عبــــری که زمانی تا دروازه های بیروت پیش 
می آمد، این مرتبه در برابر ظرفیت مردمی 
منطقــــه به نام مقاومت حــــزب اهلل کاری از 

پیش نبرد. 
ݢصــــدام کــــه شکســــته خورده از جنــــگ  ݢ
علیه ایــــران بیرون آمد، با توهم ناشــــی از 
حمایت های چند صد میلیارد دالری غرب و 
شرق به جان همسایه جنوبی خود افتاد. 
ســــرکنگبیِن فرامنطقه ای صدام برای مهار 
انقالب اســــالمی، صفرایی فــــزوده بود که 
این بار آتش آن به دامن همسایگان عرب 
و متحــــدان غربی اش افتــــاد. کویت چند 
ســــاعته فروریخت؛ درست شبیه وقتی که 
آمریکا به بغداد حمله کرد و نظام پوشالی 
صدام فروریخت؛ درســــت شــــبیه یورش 
طالبان و فروریختن دولــــِت غرب گرا که به 
ارتش آمریکا اعتماد کرده بود. قاعده همه 

جا شبیه هم است. 
عراق هنوز از تبعات حمله آمریکا کمر راست 
نکرده بود که ســــرطان بعــــدی با حمایت 
غرب به جان منطقه افتاد. ماشین جنگی 
داعش و تکفیری های سلفی به دروازه های 
بغداد و دمشــــق رســــیده بود که دوباره 
قدرت مردمِی الگوگرفته از انقالب اسالمی 
به کار آمد. فتوای مرجعیت شیعه عراق در 
کنــــار فرماندهان مقاومت از عراق، ایران و 
لبنان که به نیروی مردم خویش اطمینان 
داشتند، سر این افعی را به سنگ کوبید تا 
امروز نامی از حکومت داعش نباشد. بعد 
از تجربه براندازی نظــــام طاغوت در ایران، 
جنــــگ تحمیلی، آزادســــازی اراضی جنوب 
لبنان و جنگ 33 روزه، این پنجمین تجربه 
موفق اتکا بــــه  مردم و نیروهای مردمی در 

تأمین قدرت و امنیت بود. 
اتفاقاتی که در چند سال اخیر در فلسطین 
رخ داده باب جدیدی را از این تجربه باز کرده 
است. قدرت نمایی مقاومت فلسطین در 
غزه در برابر تجاوزات اخیر صهیونیســــت ها 
و مقایســــه آن با گفتمان ســــازش گرا برای 

تولیــــد قــــدرت و امنیت شــــاهد دیگری بر 
این مدعاســــت که باید مســــتقل روی پای 
خود ایســــتاد. الگو مشخص است؛ هر جا 
ظرفیت هــــای بومی و خودی، مســــتقل از 
قدرت های اســــتعماگر و مســــتکبر محور 
تولید قــــدرت و امنیت قرار گرفتند، پیروزی 
در پیش اســــت و هر جا مبنای تولید قدرت 
و امنیــــت، نــــه اعتماد بــــه ظرفیت خودی 
که اعتماد به اســــتعمارگران باشد، نتایج 
شبیه آن چیزی می شود که در دوران قاجار 
و پهلوی ایران ، یا در افغانســــتان و عراق و 

دیگر کشورها دیدیم. 
وقایع این روزهای منطقه در شمال غرب 
ایران و روند عادی سازی بعضی کشورهای 
عرب منطقه با رژیم صهیونیســــتی، گویی 
قرار اســــت برگ های دیگری بــــه این الگو 
اضافه کند. بعضی کشــــورهای عربی که 
حاال با ترک افغانســــتان از ســــوی ارتش 
آمریــــکا، اعتماد خود به قــــول و قرارهای 
مقامات کاخ ســــفید را متزلزل می بینند، 
این مرتبــــه وارد قمار با صهیونیســــت ها 
شــــده اند تا زیر ســــایه آن ها امن و امان 
بــــرای خود بخرنــــد. مشــــابه همین الگو 
در شــــمال  غرب ایران هم در حــــال تکرار 
اســــت. گویی دولتمــــردان منطقه هنوز 
بعد از یک قــــرن از تاریخ عبرت نگرفته اند. 
استقالل از بیگانگان و اتکا به مردم است 
که قدرت آفرین و امنیت آفرین است. این 
را تاریــــخ به ما می گوید: »مــــا باید به این 
توّجه کنیــــم که در منطقه خود ما، حضور 
ارتش های بیگانه از جملــــه ارتش آمریکا 
مایه  ویرانی و جنگ افروزی است؛ همه باید 
سعی کنند که ارتش ها را مستقل، مّتکی 
ت ها و هم افــــزای با ارتش های دیگِر 

ّ
به مل

همسایگان و دیگِر ارتش های منطقه قرار 
بدهند؛ صالح این منطقه در این اســــت. 
نگذاریم و نگذارند کــــه ارتش های بیگانه 
ی خودشــــان 

ّ
به عنوان ]تأمین[ منافع مل

ــــت آن ها ندارد- از 
ّ
-کــــه هیچ ربطی به مل

هزارها فرسنگ راه بیایند و در این کشورها 
دخالت کنند، حضور نظامی پیدا کنند و در 
ارتش های آنها دخالــــت کنند. ارتش های 
ت های منطقــــه می توانند 

ّ
خود ایــــن مل

این منطقه را اداره کنند؛ اجازه ندهید که 
دیگران وارد بشوند.«     1400/7/11

هرچــه اندیشــه و فکــر و درک عقالنــی باالتــر باشــد، میتوانــد بــه آن درک ظریــف هنــری کیفّیــت بیشــتری بدهــد. حافــظ شــیرازی صرفــًا یــک هنرمنــد نیســت؛ بلکــه معــارف بلنــدی 
نیــز در کلمــات او وجــود دارد. ایــن معــارف هــم فقــط بــا هنرمنــد بــودن بــه دســت نمی آیــد؛ بلکــه یــک پشــتوانه فلســفی و فکــری الزم دارد. بایــد مّتــکا یــا نقطــه عزیمــت و 
ــع هــم نیســت کــه چنیــن باشــند. ایــن در مــورد 

ّ
خاســتگاهی از اندیشــه واال، ایــن درک هنــری و ســپس تبییــن هنــری را پشــتیبانی کنــد. البتــه همــه در یــک ســطح نیســتند؛ توق

ــیرازی ــظ ش ــرآوازه حاف ــاعر پ ــت ش ــاه روز بزرگداش ــتم مهرم ــت.     1380/0۵/01  |  بیس ــادق اس ــری ص ــته های هن ــه ی رش هم

زن در تعریف غالبًا شـــرقی، همچون عنصری در حاشیه و 
بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالبًا غربی، به مثابه  
موجودی که جنسیت او بر انســـانیتش می چربد و ابزاری 
جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید است، 
معرفی می شـــد. شـــیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان 
دادند که الگوی سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است. زن 

مســـلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان 
گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه 
و شـــریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می توان 
ســـنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه ی سیاسی 
و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ 

به ارمغان آورد.    1391/12/1۶ 

پیروزی این انقالب، به خاطر صفا و اخالص گروههایی از شما 
مردم بـــود. بقای این انقـــالب هم به خاطر صفـــا و صداقت و 
ایمان شـــما ملت بود. امروز هم در میدانهای دشـــوار، آنچه 
ق میکنـــد، توّکل و توّجه به خـــدا، حفظ تقوا 

ّ
ما را قطعًا موف

و بی اعتنایـــی به زخـــارف و جذابّیتهـــای زندگی ماّدی اســـت. 
این نکته به معنای آن نیســـت که به فکر نیازهای ماّدی خود 

نباشـــیم. هرکس حق دارد - بلکـــه وظیفـــه دارد - به دنبال 
نیازهای ماّدی خود باشد؛ معاش خود را تأمین و حّتی لذایذ 
مشـــروع خود را هم تأمین کند. اما همه اینها غیر از این است 
که کسی دل به دنیا بســـپارد، راه خدا را فراموش کند و همه 
فّعالیت و فکـــر و حرکت و ســـکون او را توّجه به امـــور ماّدی 

تشکیل دهد.    1372/03/14 

پشتوانه فلسفی و فکری نقطه عزیمت درک و تبیین هنرمند است

زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی پیش چشم زنان جهان گشود

عشایر مردمی با صفا و شجاع هستند

صفا  و ایمان ملت راز  پیروزی  و بقای انقالب است

مناسبت  

خانواده ایرانی  

خطبه های انقالب  

هجرت یک معنای بزرگی است. و از همه 
هجرتهـــا ]مهمتـــر[ هجـــرت از خودبینی 
و از انانیـــت نفـــس و هجـــرت از خود به 
خداست. هجرت رســـول اکرم، از مکه به 
مدینه برای این بود که به بشـــر راه هجرت را نشـــان بدهد. 
تعلیمـــات انبیا برای همین هجرت اســـت که مـــا از ظلمات، 
از خودخواهیها، از نفســـانیتها، هجرت کنیم به ســـوی خدا 

و پشـــت کنیم به خودمان و به آمال شـــیطانی خودمان؛ و 
رو کنیم به خدای تبارک و تعالی. نفس متعلق به دنیاســـت، 
توجه به خـــود و آمال خـــودش دارد و اگر چنانچه کســـی از 
این بیـــت ظلمانی خارج بشـــود و رو بیـــاورد به خـــدا، دیگر 
اجری جز اینکـــه خدا به او بدهد اجر دیگـــری را نمی خواهد. 
 بـــرای او دیگـــر آمـــال و آرزویی نیســـت. فقط خـــدا را 

ً
اصـــال

می خواهد   1۶ /۵8/10

اســــالم دنیا را نفی نمیکنــــد؛ تمّتعــــات دنیــــوی را منفور 
نمیشمارد؛ انسان را با همه اســــتعدادها و غرایز در صحنه 
زندگی، فّعال میطلبد؛ اما همه اینها باید در خدمت تعالی 
و رفعت روح و بهجت معنوی انســــانی قــــرار گیرد تا زندگی 
در همین دنیا هم شــــیرین شــــود. در چنین دنیایی، ظلم 
و جهل و درنده خویی نیســــت و این کار دشواری است و به 
مجاهدت احتیاج دارد و پیغمبر ایــــن جهاد را از روز اّول آغاز 
کرد. آنچه پیغمبر به آن دعوت کرد، همان چیزهایی اســــت 

که بشــــر در همه ی دوره های تاریِخ زندگی بــــه آن نیازمند 
اســــت. پیغمبر، انســــان را به علم دعوت کــــرد. اّولین آیاِت 
ذی خلق. خلق 

ّ
قرآن، تجلیل از علم است: »اقرأ باسم رّبک ال

م بالقلم«)1(. 
ّ
ذی عل

ّ
األنســــان من علق. اقرأ و رّبک األکرم. ال

ابتدا تعلیم را مطرح کرد. دانش، وسیله ی نجات و رستگاری 
انسان اســــت که به زمان و مکانی خاص بســــتگی ندارد و 

مربوط به همه ی دوره های زندگی بشر است   2 /82/7 
1(سوره علق، آیات 4-1

یکی از کارهای الزم ،منع جّدی واردات بی رویه اســـت. این 
همه بنده تأکیـــد کردم بـــر روی مســـئله ی واردات؛ باز هم 
انســـان میبیند به بهانه های مختلف یـــک جاهایی واردات 
]صورت میگیرد[. به ما نامه مینویسند و شکایت میکنند؛ 
یک دســـتگاهی میگوید که ما مثاًل این وســـیله را با زحمت 
زیادی درســـت کردیم به نصف قیمت، به یک سّوم قیمت، 
]اّما[ فالن دستگاه دولتی که به این وســـیله احتیاج دارد، 
میرود بـــا تولیدکننـــده ی خارجی قـــرارداد میبنـــدد، وارد 
میکند؛ خب این کار نباید بشود. اگر چنانچه این کار در یک 
موارد مهّمی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، 
خیانـــت. البّته همیشـــه این جـــور نیســـت، و از روی غفلت 
گاهی انجام میگیرد، اّما گاهی هـــم واقعًا جنایت و خیانت 

است.   1399/02/17 

اساس حکومت اســـالمی و جمهوری اســـالمی بر اقامه ی عدل 
اســـت، کما اینکه اســـاس همه ی ادیان بر اقامه ی عدل اســـت. 
خب ما در این زمینه هـــا عقبیم، خیلی باید کار کنیـــم، خیلی باید 
تالش کنیم. به نظر من هر مصّوبه ای که شـــما تصویب میکنید، 
هر الیحه ای کـــه در دولت تنظیـــم میکنید، هر بخشـــنامه ای که 
خود شـــما در دســـتگاِه خودتـــان صـــادر میکنید، یک پیوســـت 
عدالت باید داشـــته باشـــد؛ باید مراقب باشـــید این روش، این 
کار، این دســـتور، ضربـــه ای به عدالـــت نزند، طبقـــات مظلوم را 
پایمال نکنـــد؛ این مراقبت باید همیشـــه باشـــد؛ حاال یـــا با یک 
پیوســـت مکتوب یا باالخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشـــد که 
این طور باشـــد. گاهی اوقات یک روش مدیرّیتـــی، یک رفتار رایج 
ضربه میزند. االن هم در مجموعه ی کارهای ما یک رســـومی، و 

اوضاعی وجود دارد که اینها باید اصالح بشود.   1400/0۶/0۶ 

کالم امام   

به رسم آیه ها  

دولت جوان حزب اللهی  با افتخار ایرانی  

از ســه گونه گنــاه باید اســتغفار کــرد. یکجور گناهی اســت که فقــط ظلم به 
نفس اســت - که تعبیــر ظلم به نفــس در قــرآن و در حدیث فراوان اســت - 
گناهــی اســت که فــرد مرتکــب میشــود و اثــر مســتقیمش هــم به خــود او 
برمیگــردد؛ گناهــان متعارِف فــردِى معمولــی. نوع دیگــر، گناهی اســت که 
فرد مرتکب میشــود، اما اثر مســتقیم آن به مــردم و به دیگری میرســد. این 
گناه، سنگین تر اســت. این گناه، ظلم به نفس هم هســت؛ اما چون تعدی و 
تجاوز به دیگران اســت، دشواری کار آن بیشتر اســت و عالج آن هم سخت تر 
اســت؛ از قبیل ظلم، غصب، پایمال کردن حقوق مردم، پایمال کردن حقوق 
عمومی انســانها. این گناه بیشــتر متعلق میشــود به حکومت هــا؛ این گناه 
مدیران اســت؛ این گناه سیاســتمداران اســت. نوع ســوم، گناهــان جمعی 
ملتهاســت. بحث یک نفر آدم نیســت که خطایی انجام دهد و یــک عده از آن 
متضرر شــوند؛ گاهی یک ملت یا جماعت مؤثری از یک ملــت مبتال به گناهی 

میشوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد.  1384/08/08 

پایمال کردن حق دیگران، از گناهان فرد نسبت به خودش 
سنگین تر است

درس اخالق  

تعلیمات انبیا برای هجرت انسان از خودش به خداست

دانش  وسیله  نجات و رستگاری انسان  است

 منع واردات بی رویه برای 
حمایت از تولید ملی الزم است

همه تصمیمات دولتی باید پیوست عدالت 
داشته باشد

ِهـــم؛ زنده انـــد دیگـــر. کمااینکـــه شـــهدای  حیـــآٌء ِعنـــَد َرّبِ
َ
ـــت هـــم ایـــن اســـت کـــه خـــدای متعـــال فرمـــوده اســـت: ا

ّ
یـــاد شـــهیدان و نـــام شـــهیدان کهنـــه نخواهـــد شـــد، گـــم نخواهـــد شـــد. عل

ـــه  ـــهدایی ک ـــا ش ـــده، اّم ـــه مان ـــای جامع ـــا در یاده ـــی از آنه ـــر کس ـــد و کمت ـــا رفتن ـــد و از دنی ـــات یافتن ـــخ وف ـــول تاری ـــزرگ در ط ـــّیون ب ـــزرگ، سیاس ـــای ب ـــه علم ـــتند؛ این هم ـــور هس ـــم این ج ـــخ ه تاری
شـــناخته شـــدند به عنـــوان شـــهید، یادشـــان زنـــده اســـت و زنـــده خواهـــد بـــود.      139۵/07/0۵ 

مزار: گلزار شهدای علی بن جعفر - قم

یاد شهیدان زنده می ماند
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم مهدی علیدوست

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه تاریخ شهادت: ۲۵ مهر 1۳۹4

عکس نوشت  

حضور رهبر انقالب در روستای لبد بازفت در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری(1۳۷1/۰۷/1۷( 

سؤال:  شخصی مسکن مورد نیاز تهیه نموده و به عللی نمیتواند در آن ســـکونت کند، و یا مدتی آن را اجاره داده است، سپس از 
سکونت در آن منصرف می شـــود و آن را می فروشد، بر فرض که در این مدت، سال خمســـی بر آن گذشته باشد، حکم خمس آن 

چگونه است؟

جواب:   سکونت شرط نیست و همین که مورد نیاز و در شأن او باشد، با گذشت سال خمسی بر آن مؤونه محسوب شده و خمس 
ندارد حتی پس از فروش.

خمس خانه ای که فرد در آن سکونت ندارد

احکام  

سخن هفته  

ما به عشایر بســـیار عالقه داریم؛ زیرا عشایر مردمی بســـیار پاک، با صفا و شجاع هســـتند؛ در حقیقت کسانی هستند که 
برای کشور خود، مثل پاسدار عمل کرده اند؛ لیکن متأسفانه زندگی عشـــایر، زندگی سختی است؛ وضع شما و همچنین 
بقیه ی عشایر، وضع بدی اســـت. این وضع را چه کســـانی به وجود آوردند؟ اواًل خوانین. در همین منطقه، خوانین ظالم 
مردم را اسیر و بنده خودشان کردند. ... امروز بحمداهلل هم بساط شوم سلطنت و هم خان و خان بازی از بین رفته است 

و نظام اسالمی در کشور حاکم است؛ لذا مسؤوالن بسیار عالقه دارند برای عشایر کار کنند و زحمت بکشند.   1371/07/17 

سراب امنیت عاریتی 
تجربه تاریخی تأمین امنیت 

با تکیه بر ارتش های خارجی چیست؟

قدرتوامنیتبااستقاللازبیگانهواتکابهخودحاصلمیشود

    تصویر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان پس از ۲۰ سال اشغالگری ارتش آمریکا در این کشور

یف »جهاِد تبیین« در برابر تحر
»خطحزباهلل«اهمیتوابعادفرماناخیررهبرانقالبخطاببهجوانانرابررسیمیکند

    ایجاد اعتقاد عمومی
از مهم تریــــن رویکردهــــا و شــــیوه های حرکت 
انقالب اســــالمی تبییــــن اســــت: »در مبارزات 
اســــالمی، در همه حــــال تبیین خیلــــی اهمیت 
دارد.« 1387/02/14 »کار انقــــالب از اســــاس بــــا 
تبییــــن، روشــــنگری، بیان منطقی، مســــتدل و 
دور از جنجال بود.«  1390/04/13و این در حالی 
اســــت که »تفکر مارکسیستی آن روز اعتقاد به 
تبییــــن نداشــــتند؛ میگفتند مبارزه یک ســــنت 
اســــت، تحقق خواهــــد یافت؛ چــــه بگوئید، چه 
نگوئیــــد.«   1387/02/14  لذا »جــــزو راهبردهای 
اساســــی کار مــــا از اول، مســــئله ی تبیین بوده 
اســــت.« 1390/04/13 و برهمیــــن اســــاس هم 
تفکر انقالبــــی رواج پیدا کرد: »بــــدون تبیین و 
تبیین بلیغ، قطعا هیچ فکری و هیچ اندیشــــه ی 
متقنــــی، توفیق رواج و اعتقــــاد عمومی را پیدا 

نخواهد کرد.«  1389/04/14 
از جهــــت عقبه ی دینی و اعتقادی هم اصل دعوِت 
صدر اســــالم بر پایه ی تبیین استوار بود: »تبیین، 
بیــــان، مهم تریــــن وظیفــــه ی پیغمبران اســــت. 
دشــــمنان پیغمبران از جهل ها و پرده پوشــــی ها 
اســــتفاده میکننــــد.«  139۵/02/1۶ تبیین حقایق 
در ســــیره ی علوی نمود پررنگی داشــــت: »شــــما 
خطبه های نهج البالغه را نگاه کنید، بسیاری از آنها 
تبیین واقعیاتی است که در جامعه ی آن روز وجود 
داشته.«       139۵/0۶/30 ومبنای مهم قیام حسینی 
نیــــز تبیین بود: »امام حســــین را فقط به جنگ روز 
عاشــــورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام 
حسین اســــت. به تبیین او، امر به معروف او، نهی 
از منکــــر او، توضیح مســــائل گوناگــــون در منی و 
عرفات، خطاب به علما و نخبگان باید شــــناخت.« 
  1388/0۵/0۵ بنابراین »جهاد فقط شمشیر گرفتن 
و جنگ کردن در میدان قتال نیســــت؛ جهاد شامل 
جهاد فکری، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و 

جهاد مالی است.«      139۵/02/29
و نکته ی کلیدی اینکه اگر تبیین نباشــــد، فرصت 
بــــرای اغواگــــری و گمراه ســــازی مردم توســــط 
دشــــمن در عرصه های مختلف باز خواهد شــــد 
که تولیــــد گروهک داعش یکی از نمونه های این 

مســــئله در سالهای اخیر اســــت: »امروز به خاطر 
اینکه فریضه ی تبیین را ما درست انجام ندادیم، 
یک عــــده ای دچار گمراهی اند و بــــه خیال اینکه 
برای اســــالم دارند کار میکنند، علیه اسالم دارند 
کار میکننــــد... به جای دشــــمن، اینهــــا دارند با 

مسلمانها میجنگند.«   139۵/02/29 

    تبیین باید هنرمندانه باشد
»خیلی از حقایق هســــت که باید تبیین بشود.«    
 1400/07/0۵ مهمتریــــن موضوعات و پدیده هایی 

کــــه تببین دربــــاره آن اهمیــــت دارد و »آن چیزی 
که امروز پیش پای ملت ما اســــت، عبارت اســــت 
از تبیین معارف انقالب اســــالمی.«     1397/12/07 
ســــکوت در قبال تحریــــِف حقایق انقــــالب جایز 
نیســــت: »امروز همه افراد مسئولند و اگر دیدند 
حقایق و محکمات اســــالم و انقالب مورد تحریف 
قــــرار میگیرد، وظیفــــه دارند تبیین کننــــد؛ نباید 
ســــکوت کنند.«     1380/03/14 همچنین مســــائل 
جاری کشــــور باید بــــرای مردم تبیین شــــود، که 
یکی از وظایف مهم دانشــــجویان همین اســــت: 
»حرفهایتــــان را، نظراتتان را بگویید؛ در مســــائل 
مهم کشور؛ در مسئله ی اقتصاد مقاومتی تبیین 
کنید، در مســــئله ی پیشــــرفت علمی در مسئله ی 
ارتباط بــــا آمریکا ]تبییــــن کنید[؛ بــــرای خیلی ها 
روشن نیست.«     139۵/04/12 از دیگر مسائل مهم 
کشور »مسئله ی سبک زندگی اسالمی ایرانی که 
ما مطرح کردیم، خب این درخور بررســــی اســــت، 
این را تبیین کنید، هم خودتان عمال و هم تبیینی. 
مســــئله ی فرهنگ، یکی از مسائل مهم است، این 

را تبیین کنید.«      139۵/04/12
البتــــه در عرصه ی جهاِد تبیین »توجه به نیازهای 
روز و نوآوری در ادبیــــات و روش ها بگونه ای که 
بر جان و دل مخاطبان بنشــــیند،«      1397/0۵/28 
از شرایط الزم اســــت و باید از ظرفیت هنر، مانند 
مداحی و شــــعر بهره برد: »اهــــداف انقالب را با 
دید روشــــن، با فکر باز، با اندیشــــه ی عمیق، در 
شــــعر بگنجانید و آن را بــــا صدای خوش، با لحن 
خوش، با شــــیوه های هنری در جلسه ]مداحی[ 

القا کنید.«      1397/12/07

    راه های بصیرت افزایی و گفتمان سازی
دانشــــجویان و نسل جوان برای انجام وظیفه ی 
تبییــــن ابزارهــــای مختلفــــی دارنــــد: »همیــــن 
نشــــرّیات دانشــــجویی چیز خوبی اســــت... این 
اســــتداللهای انقالبی شــــما را منتشــــر بکنند تا 
مــــردم اینها را بخوانند.«        139۵/04/12یکی دیگر 
از راه ها این اســــت که »در سخنرانی های قبل از 
خطبه هــــای نمازجمعه یــــک برنامه ریزی بکنند، 
دانشــــجوهایی کــــه اهل حرف زدن هســــتند، از 
طرف جمع پشــــتیبانی بشــــوند، کمک بشــــوند، 
متنهــــای خوبی تهّیه کننــــد، بروند در نماز جمعه 
]بخوانند[.«       139۵/04/12»مسئله ی نماز جمعه 
و امثال اینها، گفتمان درســــت میکند، اینها فکر 
و مطالبــــه ی عمومی ایجاد میکنــــد و این خیلی 
بــــاارزش اســــت،«       139۵/04/12فضای مجازی از 
دیگر بســــترهای تبیین و بصیرت افزایی اســــت: 
»پاسخ به اشــــکاالت را، پاسخ به ابهام آفرینی ها 
را در این فضا با اســــتفاده ی از این امکان منتشر 
کنید و میتوانیــــد در این زمینه به معنای واقعی 

کلمه جهاد کنید.«     1400/07/0۵

    دوری از بداخالقی و اختالف
اما تبیین الزاماتی هم دارد که رعایت آنها شــــرط 
اثربخشــــی سخن حق اســــت: »اصل قطعی در 
این باب این است که بایستی از شیوه ی اخالقی 
در ایــــن کار پیــــروی کــــرد.« 1400/07/0۵تبییــــن 
نیازمند آگاهی و عقالنیت اســــت: »جوانهای ما 
امروز بحمداهلل مجهزند؛ مجهــــز به فکر، مجهز 
به عقالنیــــت، مجهز به آگاهی هــــای فراوان، و 
میتواننــــد در ایــــن زمینه ها خیلــــی تالش کنند. 
خودتــــان را آمــــاده کنیــــد، این تجهیــــزات را در 
خودتان افزایش بدهید.«    1400/07/0۵و تبیین 
حقایق با هیاهو به دســــت نمی آیــــد: »تبیین را 
اســــاس کار بدانید. بنــــده میبینم گاهی اوقات 
یک جماعتی، یــــک افرادی، جوانهــــای احتماال 
صالــــح و مومنی با یک کســــی مخالفند یا با یک 
جلســــه ای مخالفند، بنا میکنند هیاهو کردن و 
جنجال کردن و شــــعار دادن؛ بنده با این کارها 
موافق نیســــتم... هیچ فایــــده ای ندارد. فایده 

اســــت.« 139۵/03/03در حقیقــــت  تبییــــن  در 
آنجایــــی کــــه کار به دعــــوا وهیاهــــو، بیانجامد 
جایی برای تبیین نیســــت: »آن شکلی که در آن 
فتنــــه به وجود بیاید، دعــــوا به وجود بیاید، آن 
شــــکل مطلوب نیست. آن شکلی که برای مردم 
آگاهــــی به وجود بیایــــد، برای مســــئولین تنبه 
بــــه راه حل ها به وجود بیاید، آن شــــکل بســــیار 

مطلوب است.«  1394/12/20

    وظیفه ای که بر دوش مسئوالن است...
البته مســــئولین و مدیران کشــــور هم وظیفه ی 
تبیینی دارند. ممکن اســــت مردم در قبال برخی 
تصمیمات مســــئولین و سیاســــتها دچار ابهام 
شــــوند »باطن این تصمیم را، یا استدالل بر این 
تصمیــــم را نمیدانند؛ چــــون نمیدانند، معترض 
میشــــوند. خیلی خب، بــــرای آنها تبییــــن کنید؛ 
بعضی از چیزها هســــت که باید تبیین بشــــود و 
گفته بشــــود.«    1400/04/07کارگزاران نظام باید 
بــــه دور از هرگونه رویکرد خصمانــــه ای در قبال 
اعتراضات و شــــبهات، پاســــخگویی بــــا رویکرد 
تبییــــن را در دســــتور کار خود قــــرار دهند: »راه 
تبیین هم همین اســــت که در جلسات عمومی با 
مردم، بیان کنید، روشن کنید؛ سواالت را مطرح 
کنند، شــــما جواب بدهید، اینها تبیین میشــــود؛ 

در رسانه ها هم پخش شود.«  1390/0۶/0۶

    همــــه باید در میدان تبیین حرکت کنیم...
»بــــدون تبیین حقیقت، افکار عمومی در ظلمت 
و فضــــای غبارآلود باقی خواهد ماند و دشــــمن 
ســــوء اســــتفاده خواهد کــــرد.«  1382/04/07و 
»اگــــر کســــی بتوانــــد حقایق را در چشــــم مردم 
تحریــــف کند، یعنی در واقــــع عمل و بازو و اراده 
مردم را به ســــمت گمراهی کشــــانده اســــت.«
  1380/03/14همان گونــــه که گفته شــــد »تبیین 
اساس کار ما است. ما با ذهنها و دلها مواجهیم؛ 
باید دلها قانع بشــــود. اگر دلها قانع نشد، بدنها 
به راه نمی افتــــد.«   139۵/04/12  بنابراین »امروز 
همــــه  ی ما بایســــتی در میــــدان تبییــــن حرکت 

بکنیم.«      1400/07/0۵


