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با شناخت نقشه دشمن مصونیت ایجاد می شود
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نقدینگـی بـا هدایـت بـه سـمت تولیـد کنتـرل شـود 
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شهیدان برگزیدگانند؛ برگزیدگان خدای متعالند. شـــــهیدان راه درســـــت را انتخاب کرده اند، خدا هم آنها را برای رسیدن به مقصد 
انتخاب کرد. ارزش شهیدان با محاسبات ماّدی ما ارزش غیر قابل محاسبه ای است. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شده اند: 
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نُفِسُکم« تا آخر؛ برنده ی بزرگ در این تجارت، شهدای ما هستند..     ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
َ
ا

مزار: بهشت زهرا �

شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شده اند
این شماره تقدیم می شــود به روح مطهرشهید مدافع حرم ســید محمدحسین میردوستی

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - حلب تاریخ شهادت: ۱ آبان ۱۳۹۴

»اصًال به شهادت فکر نمی کردم!« این جمله  گزارش
را راوی کتاب »عباس دست طال« به نویسنده هفتــــه

می گویــد؛ زمانــی کــه خاطره نــگار از او درباره 
شهادت می پرســد. عباس یکی از گاراژداران و 
تعمیرکاران بزرگ میدان خراســان تهران بود که عمری را با 
ماشــین و صافکاری و گلگیرهای کج ومعــوج و خودروهای 
را  حرفــه اش  بــود.  کــرده  ســپری  مــردم  تصادف  کــرده 
سفت وســخت دنبال کرده و بــه آب و نان و اســم و اعتباری 
رســیده بــود کــه جنــگ شــروع شــد. عباس مــرد اســلحه 
دســت گرفتن نبود، این را خــودش می گوید؛ اّما مــرد آچار 
دست گرفتن و راســت وریس کردن ماشین های جبهه بود. 

الجــرم آبــرو و اعتبــارش را گذاشــت وســط و تعــدادی از 
تعمیــرکاران و صافــکاران و گاراژداران را جمــع کــرد و رفــت 
خوزســتان تا اّولین مقر تعمیر خودرویــی را راه اندازی کند. 
حجم واقعیتی به نام جنگ که سر او هوار شده بود، آن قدر 
زیاد بود که عبــاس به جز وظیفه اش که ســرپا کردن دوباره 
ماشــین های رزمندگان و ارتش و ســپاه باشــد، به »هیچ« 
چیز دیگــر فکر نمی کــرد، ولو شــهادت. خــودش می گوید: 
»آن قدر کار ســرم ریخته بــود که فرصــت فکرکــردن به این 

چیزها را نداشتم!«
پاســخ عباس، گزاره صادقانه یک نمــاد از فرهنگ عمومی 
اســت. نوعی از روحیه و فرهنگ کاری جامعــه ای که زمانی 

با یک امــر و نبــاء عظیم روبــه رو شــود، در پــی آن می گردد 
تا ببینــد او در مقــام یک فرد و شــخص می توانــد چه کاری 
انجام دهد و به چه میزان در این نباء عظیم ســهیم شود؛ 
فرهنگــی کــه جنــگ و جهــاد و دفــاع را نــه وســیله ای برای 
برتری طلبــی فیزیکــی و نظامــی کــه مصداقــی از تکلیف و 
ادای دین الهی می بیند. ادای دین و تکلیف الهی می تواند 
مصادیق متعددی داشــته باشد و ســالح در دست گرفتن 
یکی از این مصادیق اســت. حال اگر نتواند سالح به دست 
گیرد، در پــی کار دیگر می گردد؛ آچار به دســت می شــود، یا 
خشــکباری بســته بندی و به هدیه راهی معرکه خط مقدم 

می کنــد،  باطــل  علیــه  حــق   جنــگ 
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نگاهی به ابعاد مسئله »اداء حِقّ جامعّیت اسالم« براساس بیانات رهبر انقالب

احیـــای اسالماحیـــای اسالم تمـــّدن سـاز تمـــّدن سـاز

ادامه در صفحه ۳
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به رسم آیه ها  |    ۳

 هدف از بعثت انبیا 
اقامه عدل و قسط در جامعه است

روایتی از مجاهدت های پشت جبهه دوران دفاع مقدس
 که درس هایی برای حل مسائل امروز دارد

جهاد رزمندگانجهاد رزمندگان
 بدون اسلحه بدون اسلحه

حضور جهادی بانوان در یکی از  
رختشورخانه ها و شستشوی لباس 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس



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

سخن هفته

احیایاسالمتمّدنساز
نگاهی به ابعاد مسئله »اداء حِقّ جامعّیت اسالم« براساس بیانات رهبر انقالب

 یکـی از عرصه هـای مهـم درگیـری تمـدن مـادی غـرب 
بـا اسـالم بـه موضـوع نگـرش بـه دیـن و عرصه هـای 
دخالت آن در زندگی بشر برمی گردد: »اصراری وجود 
ـ که عمدتًا  هم این اصرار از سوی  داشته است و داردـ 
ـ بر اینکه اسـالم را در  قدرتهای سیاسـی ماّدی اسـتـ 
عمـل فـردی و عقیـده ی قلبـی منحصـر کننـد... ایـن 
تـالش در دنیـای اسـالم بـه طـور برجسـته مشـاهده 
میشـود.«  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ از جهـت سـابقه ی تاریخـی 
»حداقـل از دو قـرن پیـش، جریانـی بـه نـام جریـان 
تمدن صنعتی در دنیا شـروع شـد... در طول این دو 
قرن، بیشترین پرچمهای فکر و فلسفه که برافراشته 
شـده، در جهـت مقابـِل تفکـر معنـوی و دینـی بـوده 
اسـت... در کنـار ایـن جریـان فکـری، سیاسـتها حرکتی 
را مستقًال به سمت ضدیت با دین و معنویت شروع 
کردند... وقتی که این جریان اوج گیرنده، به نقطه ی 
اوِج غیرقابـل تصـوری رسـید، قـدم بعد جز این چیزی 
نبود که بنای دین و معنویت و اخالق، بکلی از میان 
۱۳۶۹/۰۲/۲۲ درسـت  برچیـده شـود.«      جوامـع 
در همیـن نقطـه کـه جریـان مادی گـری و دین سـتیز 
در نقطـه ی اوج قـدرت خـود قـرار داشـت »ناگهـان 
حادثه یی اتفاق افتاد... آن حادثه چیست؟ حادثه ی 
نهضـت روحانیـت و نهضـت دیـن در ایـران در سـال 
۱۳۶۹/۰۲/۲۲ و در ادامـه ی ایـن نهضـت      »۱۳۴۱
دینـی »کشـوری بـر اسـاس دیـن و معنویـت ایجـاد 
شـد... یعنـی بـه مجـردی که این نظام بـه وجود آمد، 
بـرای دشـمنان دیـن و معنویـت، کار از کار گذشـت.«  
  ۱۳۶۹/۰۲/۲۲ در واقـع »انقـالب عظیـم اسـالمی در 
ایـران مضمـون بعثـت را در دوره ی معاصـر تجدیـد 
کـرد؛ یعنـی خداونـد متعـال بـه امـام بزرگـوار مـا ایـن 
توفیـق را داد کـه خـّط مسـتمّر بعثـت نبـوی را در ایـن 
دوران، با ابتکار خود، با شـجاعت خود، با اندیشـه ی 
بلنـد خـود، بـا فداکاری خود ُپررنگ کند و نمایان کند؛ 
]ایـن[ همـان خـّط بعثت اسـت که خب در طول زمان 
کم رنـگ بـود، امـام بزرگـوار توانسـت آن را ُپررنـگ کنـد 
و جامعّیـت اسـالم را در عمـل نشـان بدهـد، و نشـان 
بدهد که اسالم یک دین جامع است و شامل همه ی 
زندگی انسان است؛ امام بزرگوار این را برجسته کرد؛ 
ابعـاد اجتماعـی و سیاسـی دیـن را کـه بـه فراموشـی 

سپرده شده بود، احیا کرد.«    ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

    حاکمّیت الهی برای تحقق عدالت و حیات طیبه
در حقیقـت دسـتاورد مهـم انقـالب اسـالمی احیـای 
نگـرش »جامـع« بـه دیـن و تـالش در مسـیر تحقـق 
آن بوده اسـت. در اینجا »جامعیت اسـالم« معنای 
روشـنی دارد: »در بعثـِت همـه ی پیامبـران اهدافـی 
ایـن هدفهـا  رأس همـه ی  وجـود داشـته اسـت... 
عبارت اسـت از توحید... توحید هم فقط به معنای 
ایـن نیسـت کـه انسـان در ذهـن خـود عقیـده پیـدا 
کنـد کـه خـدا یکـی اسـت و دو تـا نیسـت؛ خـب بلـه 
ایـن هـم هسـت لکـن توحیـد بـه یـک معنـای مهّمـی 

اسـت که به معنای حاکمّیت الهی اسـت؛ توحید به 
معنـای حاکمّیـت مطلـق پـروردگار بر عالم تشـریع و 
عالـم تکویـن -هـر دو- اسـت... هدفهـای دیگـری 
هـم وجـود دارد: تزکیـه ی بشـر... تعلیـم انسـانها و 
مقام علمی انسـانها را باال بردن. اسـتقرار عدالت... 
ایجـاد حیـات طّیبـه... اگـر چنانچـه نبـّی اسـالم، نبـّی 
حـق، فرسـتاده ی الهـی در هـر دوره ای بخواهـد ایـن 
اهـداف را تحّقـق ببخشـد، ناچار بایسـتی به تناسـِب 
این اهداف، مناسبات اجتماعی ایجاد بکند. مطلب 
دّوم هم قدرت سیاسـی اسـت؛ یعنی این مناسـبات 
اجتماعی را یک انسـان منزوی یا یک نصیحت کننده 
که فقط مردم را نصیحت میکند نمیتواند به وجود 
بیاورد؛ قدرت الزم است.«     ۱۳۹۹/۱۲/۲۱و از سوی 
دیگـر هـم »چـون مسـائل اجتماعـی و وظایـف مهّم 
جامعه سـازی و تمّدن سـازی در اسـالم وجود دارد، 
لذا اسـالم به مسـئله ی حاکمّیت هم اهتمام دارد.«   
  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ چنین نگاهی به اسـالم اوال برآمده از 
متـن قـرآن اسـت: »حاکمّیت دیـن را قرآن به صورت 
روشـن بیـان کـرده؛ واقعًا اگر کسـی ایـن را انکار کند، 
حاکی از این است که در قرآن تدّبر درست نکرده.  «  
    ۱۴۰۰/۰۳/۱۴و ثانیـا »در سـّنت و حدیـث و کلمـات 
پیغمبـر و کلمـات معصومین هم که الی ما شـاء اهلل 
]هسـت[... وقتی پیغمبر وارد مدینه شـد، حکومت 
اسـالمی را تشـکیل داد، حاکمّیـت را بـه وجـود آورد؛ 
ایـن حاکمّیـت مربـوط بـه پیغمبـری او بـود، یعنـی 
مسئله ی دیگری نبود؛ چون پیغمبر بود، چون به او 
ایمان آورده بودند، این بود که حاکمّیت را تشکیل 
داد. «     ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ از ایـن منظـر »آنچـه میتوانـد 
حاکمیـت صحیـح را بـر عهـده بگیـرد، جـز دیـن چیـز 
دیگـری نیسـت. تفکیـک دیـن از دنیـا بـه ایـن معنـی، 
یعنـی خالـی کـردن زندگـی و سیاسـت و اقتصـاد از 
معنویـت؛ یعنـی نابـود کردن عدالت و معنویت.«    

۱۳۸۴/۰۳/۱۴

    از »اسالم قدرتمند« می ترسند...
ایـران  در  اسـالمی  چنیـن  تحقـق  عمـل،  میـدان  در 
قدرت های مادی را به شکسـت کشـاند: »در منطقه ی 
غـرب آسـیا قدرتهـای درجـه ی یـک مـاّدی دنیـا زمین گیر 
شـده اند... چـه مانع شـده اسـت از اینکـه مقاصد اینها 
تحّقـق پیـدا کنـد؟ اسـالم انقالبی یا انقالب اسـالمی که 
امـروز در نظـام جمهـوری اسـالمی تبلـور پیـدا کـرده.«  
  ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ و دقیقـا بـه همیـن علـت اسـت کـه »از 
اسالم میترسند؛ کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرت 
اسـت، دارای نظامـات اسـت، دارای سیاسـت اسـت، 
دارای حکومت اسـت، دارای ارتش اسـت، دارای نیروی 
ح اسـت، دارای توانایی هـای علمـی اسـت، دارای 

ّ
مسـل

توانایی های بین المللی ]است [.«  ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
از ایـن زاویـه، دشـمنان ضربـه خـورده از حاکمیـت 
»اسـالم نـاب« و مقتـدر می خواهنـد »اسـالم را در 
عمـل فـردی و عقیـده ی قلبی منحصر کنند... سـعی 

هم میکنند که شـکل سیاسـی به این ]کار[ ندهند و 
شـکل فکـری بدهنـد؛ بـه تعبیـر فرنگی تئوریـزه کنند 
ایـن را. بـه متفّکریـن و نویسـندگان و فّعـاالن فکـری 
و ماننـد اینهـا مأمورّیـت داده میشـود تـا دربـاره اش 
مطلب بنویسـند و اثبات کنند که اسـالم به مسـائل 
اجتماعی، مسـائل زندگی، مسـائل اساسـی بشرّیت 
کاری نـدارد؛ اسـالم یـک عقیـده ی قلبـی اسـت، یـک 
ارتباط شـخصی اسـت با خدا.«  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ در این 
نقشـه »متأّسـفانه کسـانی هـم بوده انـد و هسـتند 
کـه حـرف دشـمنان را بـه یـک نحـوی در داخـل تکـرار 
میکننـد؛ ایـن ایدئولوژی زدایـی کـه گاهـی می بینیـد 
در بعضـی از تعبیـرات هسـت، همان حرف مخالفین 
تفّکـر  و  اسـالم  یعنـی  ایدئولوژی زدایـی  اسـت؛ 
اسـالمی را در باب جمهوری اسـالمی و مردم ساالری 
دینـی کنـار بگذاریـم، و برویـم سـراغ همـان تفّکـرات 
لیبرال دموکراسی فاسد و منحرف.«    ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ 
و »بعضی هـا کـه در حرفهـا و نوشـتجات و اظهـارات 
این تعبیر »اسـالم رحمانی« را به کار میبرند، انسـان 
مشـاهده میکنـد و خـوب احسـاس میکنـد کـه ایـن 
اسـالم رحمانـی یـک کلیـدواژه ای اسـت بـرای معارف 
نشئت گرفته ی از لیبرالیسم.«    ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ در این 
چهارچوب »سکوالریسم به معنای بی دینی نیست، 
سکوالریسـم به معنـای ایـن اسـت کـه دیـن در غیـر 
عمـل شـخصی، هیـچ ُبـروز و ظهوری نداشـته باشـد. 
نظام اجتماعی کاری به دین ندارد.«    ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

ق
ّ

    وظیفه همگانی: از تبیین تا تحق
مسلم است که »آن اسالمی میتواند کفر را و استکبار 
را و ظلـم را قلع وقمـع کنـد یـا او را محـدود کنـد یـا از 
تجاوز و تعّدی او جلوگیری کند که دارای نظام باشد، 
دارای دولت باشد، دارای نیروی نظامی باشد، دارای 
رسـانه باشـد، دارای سیاسـت باشـد، دارای اقتصـاد 
باشـد، ابزارهـای فـراوان در اختیـار او باشـد؛ اسـالمی 
که توانسـته نظام سـازی کند و حکومت سـازی کند.« 
  ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ و امـروز دشـمن علیـه ایـن بینـش و 
جریـان بـا تمـام قـدرت فعالیـت می کنـد لـذا در چنیـن 
فضـای مبـارزه و جهادی باید »حِقّ جامعّیت اسـالم« 
را اداء کـرد یعنـی »تـالش کنیم نظر اسـالم را درباره ی 
خـودش کـه بـه کـدام عرصـه از عرصه هـای زندگـی 
دارد،  اقـدام  دارد،  نظـر  آنهـا  در  مـی ورزد،  اهتمـام 
تبییـن کنیـم، ترویـج کنیـم، بیـان کنیـم؛ اّول قـدم ایـن 
اسـت، بعـد هـم سـعی کنیـم ]ایـن مطلـب[ تحّقـق 
ایـن  در  اینکـه  آخـر  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ کالم  کنـد.«   پیـدا 
علمـا  دارنـد،  وظیفـه  دینـی  »روشـنفکران  زمینـه 
وظیفـه دارنـد، نویسـندگان وظیفه دارنـد، محّققین 
وظیفـه دارنـد، اسـاتید دانشـگاه وظیفـه دارند این را 
تبییـن کننـد؛ ایـن را باید بگویند... مسـئولین کشـور، 
در  کـه  افـرادی  و  فرهنگـی  مسـئولین  بخصـوص 
زمینه هایـی، منبرهـای مهّم اجتماعـی در اختیار اینها 

است، بایستی این را تبیین کنند.«    ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
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یک ملت زنده و ملتی که اهل پیشـــرفت است، از جمله کارهایی 
که در کنار ســـازندگی، در کنار پیشـــرفت علمی و در کنار کارهای 
بزرگ، حتمًا باید از آن غفلت نکند، شناخت هدفهای دشمن در 
هر مرحله اســـت. این خاصیت زنده بودن است. نمیشود ملتی 
را فرض کرد که آرمانهای بزرگی داشـــته باشد و بخواهد کارهای 
بزرگی بکند؛ اما دشـــمن نداشته باشـــد. در جبهه، یک فرمانده 
خوب، آن کسی است که بتواند بفهمد دشمن از کجا میخواهد 
حمله کند و این را به نیروهای خـــودش تفهیم نماید. در دوران 
جنگ تحمیلـــی، جوانانـــی کـــه آن روز در میدان جنـــگ بودند، 
این نکته را خیلـــی خوب میداننـــد. اگر در هر نقطه ای که شـــما 
هســـتید، بتوانید بفهمید دشمن در فکر چیســـت، یقینًا مبالغ 
زیادی از حمله دشـــمن را پیشـــگیری خواهید کرد و خودتان را 
مصونّیت خواهید بخشـــید و کارهایی را که بایـــد انجام دهید، 

انجام خواهید داد.       ۱۳۷۸/۰۹/۲۶ 

با شناخت نقشه دشمن مصونیت 
ایجاد می شود

خطبه های انقالب  

هدف از بعثت انبیا 
اقامه عدل و قسط در جامعه است

به رسم آیه ها  

بعضی از جوانـــان در مراجعاتی کـــه دارند، به بنـــده التماس 
دعا که میکننـــد، از جملـــه مکّرر میگویند شـــما دعـــا کنید که 
ما بتوانیم گنـــاه نکنیم. البتـــه دعا کردن خوب و الزم اســـت و 
میکنیم؛ اما گنـــاه نکردن، به اراده انســـان احتیـــاج دارد. باید 
تصمیم بگیرید که گناه نکنید و وقتی تصمیـــم گرفتید، این کار 
بسیار آسانی خواهد شـــد. اجتناب از گناه، چیزی است که مثل 
یک کوه در چشم انســـان جلوه میکند؛ اما با تصمیم، مثل یک 

زمین هموار میشود.    ۱۳۷۸/۰۹/۲۶   

ترک گناه با اراده انسان آسان می شود 

درس اخالق  

گزارش هفتـه

یکی از مهم ترین و شـــاید بشـــود گفت مهم ترین هدف میانِی 
نَزلنا 

َ
نِت َو ا نا ِبالَبّیِ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
َقد ا

َ
بعثت پیغمبران، عدالت است. ل

ـــتَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقســـط؛)۱( اصًال هدف  ـِ َمَعُهُم الک
ارســـال رســـل و انزال کتب این بود که قیام به قســـط بشـــود، 
جامعـــه قائم بـــه عدل و قســـط باشـــد. در قرآن کریـــم از قول 
 َبیَنُکـــم؛)۲( این هم امر خدا 

َ
عِدل ِمرُت اِلَ

ُ
پیغمبر ]میفرمایـــد[: َو ا

است که بایســـتی عدالت انجام بگیرد. همه ی عقالی عالم هم 
البّته این را قبول دارند؛ یعنی حّتی ظالم ترین قدرتهای عالم و 
عناصر شـــریر عالم نمیتوانند منکر ُحسن عدالت بشوند؛ حّتی 
بعضی ها با وقاحت تمام، اّدعـــای عدالت هم میکنند، در حالی 
که ظالمند! قرآن کریـــم عدالت را حّتی در مورد دشـــمنان الزم 
میداند؛ این کســـی که دشمن ما اســـت، در مورد او بی عدالتی 
وا ِاعِدلوا 

ُ
 َتعِدل

ّ
ال

َ
وٍم َعلـــی ا

َ
ُکم َشـــَنئاُن ق

َ
نباید بکنیم. َو ال َیجِرَمّن

قوی؛)۳( با دشمن هم حّتی بایستی شما با عدالت 
َ
قَرُب ِللّت

َ
ُهَو ا

رفتار بکنید.    ۱۴۰۰/۰۸/۰۲   
ــی از  ــوری، بخشـ ــوره ی شـ ــه ی 2۵  -    2. سـ ــی از آیـ ــد، بخشـ ــوره ی حدیـ ۱. سـ

ــه ی ۸ ــی از آیـ ــده، بخشـ ــوره ی مائـ ــه ی ۱۵  -  ۳. سـ آیـ

یا زنان و دختران محل را جمع می کند و یکی از مراکز 
پشتیبانی جنگ را در دل محله آرام و بی سروصدای 
خودش علــم می کند.  جهــاد این رزمنــدگان بدون 
ســالح، برگ هایی درخشــان از تاریــخ مقاومت این 
ملت اســت که رهبر انقــالب با اشــاره به یــک کتاب، 
از  مجاهدت های پشــت جبهه این گونــه روایت می 
کننــد: »من اخیرًا یــک کتابی خواندم بــه نام حوض 
ـــ البّتــه مــن در اهــواز دیــده بــودم، خــودم  خــونـ 
مشــاهده کــردم آن جایــی را کــه لباس هــای خونی 
رزمنــدگان را و ملحفه هــای خونی بیمارســتان ها و 
رزمنــدگان را می شســتند؛ ایــن کتاب تفصیــل این 
چیزها را نوشته؛ انسان واقعًا حیرت می کند؛ انسان 
شــرمنده می شــود در مقابل این همه خدمتی که 
این بانــوان انجــام دادنــد در طول چند ســال و چه 
زحماتی را متحّمل شدند؛ این ها چیزهایی است که 

۱۴۰۰/۰۷/۲۴ قابل ذکر کردن است.« 

    جهاد فقط با سالح نیست
با چنیــن نگاهی اســت کــه جنــگ و جهــاد لزومًا به 
خــط اّول نبــرد و تــوپ و تانــک و موشــک خالصــه 
نمی شــود. عالم و دنیایی می  شــود به بزرگی همه 
افراِد جامعه ای که یک تنه مشــغول جهاد هستند. 
جامعــه در چنیــن نگاهــی یک کلیــت درهــم  تنیده 
اســت که رتق وفتق درگیری نظامــی را لزومًا وظیفه 
نهادهای دولتی و حکومتی و نظامی نمی بیند، بلکه 
خود را به اندازه وسع و توانایی و بضاعتی که دارد در 
آن شریک می داند، اگرچه در دورافتاده ترین نقاط از 
خط مقدم نبرد باشد. مزار شهدایی که در تک به تک 
روســتاهای ایــن دیــار، پرچــم عــزت و ایســتادگی 
محســوب می شــوند، گواه روشــن این ادعاســت. 
این همــان چیزی بود که دشــمن در نبــرد تحمیلی 
هشت ســاله -که در قالب مترســکی به نــام صدام 

م کرد- حسابش را نکرده بود.
َ
علیه ایرانیان َعل

همین روحیه و فرهنگ بود که باعث شد جمهوری 
اســالمی توانایی مقاومــت در برابــر جنگــی نابرابر 
را داشــته باشــد؛ روحیــه و فرهنگی که خــاص این 
جامعه اســت و جزو ویژگی ها و توانایی هــای آن در 
زمانه بحران ها محســوب می شــود؛ به تعبیر رهبر 
انقالب »یکی از چیزهایی که به نظر من جزو شــاید 
ـ حاال من دقیق نمی توانــم ادعا کنم،  بشــود گفتـ 
اما به نظرم می رســدـ ـ جزو اختصاصات کشــور ما و 
جنگ ماســت، این خدماتی اســت که توی خانه ها 
و توی مراکــز زنانــه و مردمی و این هــا انجام گرفته. 
فرض کنیــد کــه در خانه هایی غــذا درســت کردند، 
آذوقه هــای  امکانــات  کردنــد،  درســت  کمپــوت 
جنگــی فراهــم کردنــد، نــان پختنــد و فرســتادند، 
این ها چیزهای عجیب غریبی اســت، ایــن مردها و 
این زن ها بــا چه انگیزه هایــی، با چه همتــی این کار 
را کردنــد؟ ... یــا تشــییع جنازه هــا؛ یکــی از چیزهای 
مغفولی که رویش توجه نشــده تا حاال، باید حتمًا 
توجه بشــود، تشــییع جنازه  شهداســت در دوران 
جنگ، اآلن هم همین جور است؛ حاال هم که گاهی 
اوقات استخوان های  یک شــهید را وارد یک شهری 
می کنند، چه تشــییع جنــازه ای انجام می گیــرد. در 
دوران جنگ هر چنــد روز یک بــار در این شــهرها، در 
زنجــان شــما و جاهــای دیگــر همین طور تشــییع 
جنازه های عظیمی راه می افتــاد، مردم می آمدند، 

شــعرا شــعر می گفتند، نوحــه درســت می کردند، 
سینه می زدند، به نام شــهدا، به یاد شهدا؛ این ها، 
این هــا هیــچ جــا در دنیــا نیســت، این هــا چیزهای 
عجیب غریبی اســت، این هــا به یاد ماندنی اســت،  
این ها را باید ثبت کرد، این ها را باید نگه داشــت.«   

۱۴۰۰/۷/۲۴
    انگیزه دینی عنصر پر قدرت در دفاع مقدس

دفــاع مقدس نشــان داد کــه مــردم ایــران در مقابل 
دشمن ید واحد هستند و مرد و زن ایرانی در هر سن و 
سالی دوشادوش یکدیگر، در مقابل دشمن ایستاده 
و از بذل جــان تا خرج مــال و منال برای دفــاع از دین و 
کشور کم نمی گذارد؛ مجاهدت هایی که نشانه دیانت 
و اعتقاد عمیــق مردم به ارزش های اســالمی اســت، 
این واقعیتی است که کمتر بیان شــده و رهبر انقالب 
با اشــاره به اینکه بعضی می خواهنــد عنصر پر قدرت 
دیــن را ندیده بگیرند بــر همین نکته تاکیــد کردند که: 
»یک تعــدادی از این شــهدا تک پســرهای خانواده ها 
بودند؛ اینکــه این مــادر و این پــدر آماده هســتند که 
این تک پســر را بفرســتند به میدانی که ممکن اســت 
برنگردد، از چه چیزی ناشــی میشــود؟ این جــز با نگاه 
به دین، به رضــای الهی، بــه ثواب الهی و بــه وظیفه ی 
دینی از چیز دیگری ناشی میشود؟ خود این جوان که 
این جور حرکت میکند و میــرود در مقابل این خطرات 
بزرگ جان خودش را و سینه ی خودش را سپر میکند، 
انگیزه ی دینی دارد. حضور این عنصر ُپرقدرت، از لحاظ 
جامعه شناختی کشــور و از لحاظ روان شناختی مردم 
کشور بایست تحلیل بشود، بررسی بشود؛ ]باید[ روی 

این کار کنند.«    ۱۴۰۰/۷/۲۴

    عبور از مشکالت با اتکا به  مردم
دفاع مقــدس یــک لبــه تیــز در خــط مقدم و وســط 
میــدان داشــت کــه همــان حماســه جهــاد و دفــاع 
بود؛ اّما این لبه تیز حکم قله یک کوه یــخ را دارد که از 
آب بیــرون زده و دیده می شــود. این قلــه روی بنیان 
محکم اجتماعی و فرهنگی و مردمی بنا شــده است 
که کمتر دیده می شــود. آن قله و لبه تیــز اگر قدرت و 
برندگی دارد، به پشــتوانه بنای مستحکم اجتماعی 
اســت که تأمیــن قــدرت می کنــد. این بنیــان محکم 
در هنگامــه و زمانــه بحران هــا قــدرت خــود را به رخ 
می کشــد و جنگ تحمیلی یکی از ایــن بزنگاه ها بود. 
جمهــوری اســالمی در تاریخ پــس از انقالب هــر گاه 
توانسته این بنیان مستحکم و ریشه دار فرهنگی را به 
خدمت بگیرد، توانســته از معضالت پیش رو بگذرد.  
نهادسازی های انقالبی مانند نهضت ســوادآموزی، 
جهاد ســازندگی، ســپاه پاســداران و امثالهم همگی 
مصادیــق از بــه خدمت گرفتــن این بنیــان اجتماعی 
در مســیر اهــداف انقالبی اســت که جملگــی موفق 
عمل کردنــد. جنگ تحمیلــی گنجینه ای ارزشــمند از 
این فرهنگ و یک نمونه مطالعاتِی در دسترس برای 
بررســی و نظریه پــردازی اســت؛ گنجینه ای کــه هنوز 
هــم بســیاری از کنشــگران انســانی آن در دســترس 
هستند؛ کنشــگرانی مانند زنان رخت شــوی خانه در 
خوزستان و عباس دســت طالها که هر چند اسلحه  
به  دست نداشتند، اّما در سهیم بودن در این فرهنگ 
به اندازه مجاهدانی که در خط مقدم اســلحه دست 
گرفته بودند، ســهیم اند. از این جهت، سخن گفتن و 
بزرگداشــت نام و یاد این بزرگواران، الگویی برای حل 

مشکالت امروز محسوب می شود. 

ادامه از  صفحه ۱
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

مســـئله ی احیای اعتماد مردم و امید مردم بســـیار 
چیز مهّمی اســـت؛ چـــون اعتماد مـــردم بزرگ ترین 
سرمایه ی دولت اســـت. مردم وقتی به شما اعتماد 
کردند و امید به شما داشتند، با شـــما راه می آیند و 
کمکتان میکنند؛ این بزرگ ترین ســـرمایه است برای 
دولت که بتوانـــد اعتماد مردم را جلب کنـــد که البّته 
این متأّســـفانه یک مقداری آســـیب دیده و بایستی 
ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف 
و عمل مسئولین یکی باشـــد؛ وعده ای اگر به مردم 
دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما 
اعتماد پیدا میکنند؛ اگر شـــما وعـــده کردید و عمل 
نشد یا گفتید فالن کار شده، مردم در واقعّیت دیدند 
نشده، اعتماد مردم سلب میشود؛ واقعًا باید خیلی 

ِبِجد  مراعات کنید این معنا را.     ۱۴۰۰/۶/۶  

نام بســـیج، نام مقدسی اســـت. بســـیج عمومی یک ملت یعنی آمادگی و هوشـــیاری دائمی یک ملت، بخصوص 
جوانهائی که در راه تحصیل علمند؛ دانش آموزی و دانشـــجوئی. مســـئوالن کشـــور هم همینجـــور؛ همه باید به 
این معنا، بسیجی باشند. اینکه شـــد، ملت میشود آســـیب ناپذیر. روزبه روز ملت رشـــد پیدا میکند و این در کشور 
ما اتفاق افتاده اســـت؛ لذا روزبه روز کشور ما رشد کرده اســـت. جوانان عزیز! این راه را ادامه بدهید. آینده ی کشور 
روشن است، افقها بسیار تابان اســـت؛ اما به اراده ی شما بستگی دارد، به فعالیت شـــما، به کار شما، به پرداختن 
شما به خودسازی؛ خودسازی علمی، خودسازی دینی، پاک نگه داشتن دامان روح و دل نورانی - که خدا به شما 
داده است - در همه ی میدانها؛ فعالیت، تالش، ســـرزندگی؛ این عاملی است که کشور شما را به اوج قدرت و عزت 

ان شاءاهلل خواهد رساند.         ۱۳۸۶/۰۸/۰۹          به مناسبت هشتم آبان ماه؛ روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

اعتماد مردم
 بزرگ ترین سرمایه ی دولت است 

بسیج به معنای آمادگی و هوشیاری دائمی ملت است 

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

سؤال:  آیا خرید کاالیی به طور نسیه به قیمتی 
بیشـــتر از قیمت نقدی آن جایز اســـت؟ آیا این 

معامله، ربا محسوب می شود؟

جواب:   خرید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر 
از قیمت نقدی آن اشـــکال ندارد و تفاوت نقد و 

نسیه ربا محسوب نمی شود.

حکم خرید و فروش نسیه به 
قیمت بیش از نقد

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

ســـه چهره از اســـتکبار در روز ســـیزدهم آبان ماه دیده میشـــود: یکی در دوران اوج اقتدار امریکا در ایران 
که کاپیتوالســـیون را به وجود میآورد؛ قضیه دوم در هنگاِم اوج مبارزات همین ملت با اســـتکبار است که 
نشان دهنده خوی دّرندگی استکبار است که حّتی دانش آموز و نوجوان را به خاک و خون میکشد. قضیه 
سوم هم مربوط به وقتی اســـت که این ملت انقالبش پیروز شـــده است و دولت تشـــکیل داده؛ اما آنها 
جاسوسی میکنند! این جا ملت مقتدرانه وارد میدان میشود و ماجرای سفارت امریکا اّتفاق میافتد. اینها 
ی چهره استکبار، چهره مردم 

ّ
سه رمز و سه نماد بودند. اگر این سه قضیه را بر روی هم جمع کنید، به طور کل

مظلوم، سرنوشت استکبار و سیر حرکت استکباری در کشور ما شناسایی میشود.    ۱۳۷۸/۰۸/۱۲ 

قانون الهی غیـــر از ایـــن قوانین دنیایی اســـت؛ 
در ایـــن قوانیـــن دنیایـــی یـــک جهـــت، دو جهت 
مالحظه شـــده اســـت. اما قوانین الهی از قبل از 
اینکه انســـان بیاید در این عالم؛ دستور هست؛ 
قدم به قدم، اســـالْم قانون دارد، تا آن وقتی که 
می خواهد بمیرد، قوانین هســـت؛ بـــرای بعد از 
موت قوانین هســـت. مثل قوانین اینجا و بشـــر 
نیســـت که نتواند جز همین پردۀ مادی را ببیند. 
همۀ پیغمبرها که تشـــریف آوردند، برای تربیت 
این بشر به همۀ ابعادش، غیر انبیا نمی توانند به 
همۀ ابعاد تربیت بکنند. قرآن و اسالم هم راجع 
به جنگهـــا صحبـــت دارد، و هم راجـــع به صلحها 
صحبت دارد و هم راجع بـــه تربیت اخالقی حرف 
دارد، هم راجع به تربیت بدنی دارد. همه چیز در 
قرآن هست. قرآن مشحون از همۀ اموری است 

که انسان به آن احتیاج دارد.       ۱۳۵۷/۰۷/۲۴

باید راهی پیدا کنید کـــه نقدینگِی افزایش  یافته 
کنترل شـــود. خـــب، این روشـــن اســـت؛ اگر در 
مقابـــل نقدینگی تولید وجود داشـــته باشـــد، 
کاال وجود داشته باشـــد، کمبود وجود نداشته 
باشد، مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه، 
نقدینگی بیش از تولید کاال در داخل یا به شکل 
درسِت واردات بود، طبعًا مشکل ایجاد میکند. 
... برای این مســـئله باید راهکار پیدا کنید. شما 
افراد صاحـــب علمی هســـتید، صاحـــب تجربه 
هستید، دستتان در کار است؛ برای اینها راه پیدا 
کنید. این نقدینگِی افزایش  یافته را هدایت کنید 
به ســـمت مراکزی که کمک کند به گشایش کار 

مردم؛ مثل تولید.     ۱۳۹۱/۰۶/۰۲  
زنـــان فّعـــاِل در جبهـــه ی انقـــالب، یـــک روزی 
نقش آفرینـــی برجســـته ای کردند -هـــم اندکی 
پیش از پیروزی انقالب، هـــم در اوائل انقالب، هم 
در دوران جنگ تحمیلی- و از خودشـــان حضور 
نمایانی نشان دادند؛ نگذارید حضور نمایان زنان 
فّعال در جبهه ی انقالب کمرنگ بشود. دیگران در 
مواجهه ی با انقالب و معارضه ی با انقالب سعی 
میکنند از عنصر زن و زناِن کارآمد استفاده کنند؛ 
جبهه ی انقالب، زنان کارآمد و فّعـــال و زبان آور و 
نویسنده و عاِلم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد؛ 
خانمهایی که اهـــل ِاقدامند، اهـــل فکرند، اهل 
نگارش و نویســـندگی اند، اهل ســـخن گفتنند، 
اهل فکـــر دادننـــد، صحنـــه ی انقالب و دفـــاع از 

انقالب را خالی نگذارند.      ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ 

بررسی وقایع 13 آبان نشان دهنده سیر حرکت استکبار در مقابل مردم ایران است

قرآن همه امور 
مورد احتیاج انسان را 

در بر دارد  

 نقدینگی با هدایت 
به سمت تولید کنترل شود 

حضور نمایان زنان فّعال در جبهه ی 
انقالب کمرنگ نشود

عکس نوشت  

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای مقابل النه جاسوسی در سال ۱۳۵۸
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