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شهید احمد کاظمی ،فرمانده با اقتدار

کوشـــش کنیـــد در تهذیب اخـــاق و در 
وادار کـــردن دوســـتانتان بـــه تهذیـــب 
اخاق. کوشـــش کنید کـــه در مقابل آن 
جنایاتى که بر شـــما وارد شـــد عکس العمل نشان بدهید، در 
حفظ همه حیثیاتى کـــه حیثیت بزرگ زن اســـت، آن طورى که 
زن فرید، حضرت زهرا بـــود. همه باید به او اقتـــدا کنید و کنیم 

و همه باید دســـتورمان را از اسام به وســـیله او و فرزندان او 
بگیریم و همان طورى که او بوده است، باشید و در علم و تقوا 
کوشـــش کنید که علم بـــه هیچ کس انحصار نـــدارد، علم مال 
همه اســـت، تقوا مال همه است و کوشـــش براى رسیدن به 

علم و تقوا وظیفه  همه ماست.    1363/12/22
صحیفه امام، ج19، ص121

امروز انسان مشاهده میکند که خیلى از کشورها وزیرخارجه 
هـــم دارنـــد اّما خـــود رئیس جمهـــور در زمینه ی مســـئله ی 
اقتصـــادی با کشـــورهای مختلـــف یا با فان کشـــور خاص، 
بخصـــوص وارد میشـــود و ]مســـئله را[ دنبـــال میکند. این 
جنبه ی اقتصادی دیپلماســـى را بایستى تقویت کرد. و خب 
تجارت خارجى خیلى مهم است، به طور ویژه با همسایگان. 
ما چهارده پانزده همســـایه داریـــم که یک جمعّیت عظیمى 

را تشـــکیل میدهند، بازار وســـیعى را به وجود مى آورند لکن 
بـــه اینها منحصر نبایـــد بود و ]ارتباط با[ دیگِر کشـــورها هم 
همین جور اســـت؛ حدود دویســـت و خرده ای کشور در دنیا 
هســـت؛ ما بنا نداریـــم با تعداد خیلى معـــدودی، با یکى دو 
کشور ارتباط داشته باشیم، با بعضى ها هم امکانش شاید 
نیســـت اّما با اکثر اینها امـــکان ارتباطات خوب و روان وجود 

دارد؛ تاش الزم است.    1400/6/6 

از جملـــه وظایفـــى کـــه برعهـــده ی زنان در داخـــل خانه و 
خانواده اســـت، مســـأله ی تربیت فرزند اســـت. زنانى که 
بـــه خاطـــر فّعالیتهای خـــارج از خانـــواده، از آوردن فرزند 
اســـتنکاف میکنند، برخاف طبیعت بشری و زنانه ی خود 
اقدام میکنند. خداوند به این راضى نیســـت. کســـانى که 
فرزند و تربیت فرزند و شـــیردادن به بچه و در آغوش مهر 
و عطوفـــت بـــزرگ کردن فرزنـــد را برای کارهایـــى که خیلى 

ـــِف بـــه وجود آنهـــا هم نیســـت، رها میکننـــد، دچار 
ّ

متوق
اشتباه شـــده اند. بهترین روش تربیت فرزند انسان، این 
اســـت که در آغوش مادر و با اســـتفاده از مهر و محّبت او 
پـــرورش پیدا کند. زنانـــى که فرزند خود را از چنین موهبت 
الهـــى محـــروم میکننـــد، اشـــتباه میکننـــد؛ هـــم بـــه ضرر 
فرزندشـــان، هم به ضرر خودشـــان و هم بـــه ضرر جامعه 

اقدام کرده اند.    13۷۵/12/20 

شـــهید ســـلیمانى یـــک مکتـــب شـــد یـــا یـــک مکتـــب بـــود؛ ایـــن مکتـــب عبـــارت اســـت از »صـــدق« و »اخـــاص«. ایـــن دو کلمـــه 
در واقـــع عنـــوان و نمـــاد و نمایـــه ی مکتـــب ســـلیمانى اســـت. »صـــدق« یعنـــى همـــان چیـــزی کـــه در آیـــه ی شـــریفه ی »ِمـــَن 
ـــه  ـــرآن از جمل ـــّدد ق ـــات متع ـــه در آی ـــت ک ـــن اس ـــم همی ـــاص« ه ـــت. »اخ ـــه«)1( اس ی

َ
ـــُدوا اهلَل َعل ـــا عاَه ـــوا م  َصَدق

ٌ
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ـــُه الّدیـــن« ]آمـــده[؛)2( ایـــن دو عنـــواِن قرآنـــى، تشـــکیل دهنده ی 
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حرکـــت شـــهید ســـلیمانى بـــود.  1400/10/11     

فرو بردن خشـــم در مقابل دوســـتان. بحث اینجا دوستان است. البته در مقابل 
دشـــمنان باید غیظ داشـــت؛ »و یذهـــب غیظ قلوبهم«. در مقابل آن دشـــمنى 
که با هویت شـــما، با موجودیت شـــما مخالف اســـت، آنجا خشم میشود خشم 
مقدس؛ آن اشکالى ندارد. نه، در جمع مؤمنین، در بین افرادی که مأمور به رفتار 
مســـلمانى با آنها هستیم، خشم و حالت عصبانیت نباید باشد. خشم به انسان 
ضرر میزند. تصمیم گیری با خشـــم مضر اســـت، حرف زدن با خشم مضر است، کار 
کردن با خشم مضر است، غالبًا دچار غلط و اشتباه است؛ این چیزی است که ماها 
متأســـفانه خیلى ابتاء پیدا میکنیم. جلوگیری از این خشـــم، خشمى که موجب 
انحراف میشود، موجب خطای در فکر و عمل میشود، یکى از موارد تقواست؛ »و 
کظم الغیظ«. تقوا این اســـت: »اطفاء الّنائرة«. همچنان که در یک محیط مادی 
و فضای مادی، شـــما یک آتش افروزی را اطفاء میکنید، باید در فضای انســـانى و 

معنوی و اخاقى هم آتش سوزی ها را مهار و اطفاء کنید.   1392/0۵/12

ام ســـلمه یک شـــب دید پیامبر مشـــغول دعا کردن است و اشک 
میریزد و اســـتغفار میکند؛ ام سلمه گریه اش گرفت. عرض کرد: یا 
رســـول اهلل! تو که خدای متعال این قدر عزیزت میدارد و گناهانت 
را آمرزیده اســـت چرا گریه میکنى و میگویى خدایا ما را به خودمان 
وانگـــذار؟ فرمـــود: اگر از خدا غافل بشـــوم، چه چیـــزی من را نگه 
خواهد داشـــت؟ این برای ما درس اســـت. انقاب برای این نیست 
که کســـانى بروند و کسان دیگری بیایند؛ انقاب برای این است که 
ارزشها در جامعه تغییر کند؛ اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا 
باشـــد؛ انســـان بنده ی خدا باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، 
از غیر خدا نترســـد، از خدا بخواهـــد، در راه خدا کار و تاش کند، در 
آیات خدا تدبر کند، عالم را درست بشناسد، کمر به اصاح مفاسد 

جهانى و بشری ببندد و از خود شروع کند.   13۷0/0۷/0۵   

کالم امام   

دولت جوان حزب اللهی  

خانواده ایرانی  

به رسم آیه ها  

خطبه های انقالب  درس اخالق  

همه به حضرت زهرا ؟اهس؟ اقتدا کنید

دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنید

خودداری از فرزندآوری بر خالف طبیعت انسانی زنان است

صدق و اخالص، نمادحرکت شهید سلیمانی بود
اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا ستفروبردن خشم مصداق تقواست 

عکس نوشت  

بازدید آیت اهلل خامنه ای از لشکر 8 نجف اشرف در سال۱۳۶۷
حوالى ظهر روز 21 دی ماه 1390 و درست یک روز  گزارش

مانده به دومین سالگرد ترور و شهادت دانشمند هفتـــه
شهید دکتر مســـــعود على محمدی، خبری روی 
خروجى رسانه ها رفت که محدود به داخل ایران 
نماند. یک انفجار در خیابان شریعتى، تقاطع خیابان شهید 
گل نبى اتفاق افتـــــاده بود. زمان زیادی از پخش خبر اولیه 
نگذشته بود که مشخص شد، این صدای انفجار مربوط 
به یک عملیات تروریســـــتى بوده است؛ سوژه ترور جوان 
سى ودوســـــاله ای بـــــود بـــــه نـــــام مهنـــــدس مصطفى 
غ التحصیل دانشگاه صنعتى شریف و  احمدی روشن، فار
معاون بازرگانـــــى مجتمع بازفـــــرآوری اورانیـــــوم ایران؛ 
تأسیســـــاتى که همه آن را به نام ســـــایت هسته ای نطنز 
مى شناسند. ترور مصطفى، اقدام جدیدی نبود. دو سال 
قبل تـــــر از آن و در 22 دی مـــــاه 1388، دکتـــــر مســـــعود 
على محمدی، استاد برجســـــته گروه فیزیک ذرات بنیادی 
دانشگاه تهران هم در حال عزیمت به دانشگاه و در مقابل 
منزلش در قیطریه تهران، هدف حمله تروریستى قرار گرفت 
و به شهادت رســـــید. حاال درست در آستانه دو سالگى آن 
ترور، چهارمین ترور هم -بعد از ترور شهیدان شهریاری در 
آذر 89 و رضایى نـــــژاد در تیر 90- رقم خورده بود. چهار ترور 
هســـــته ای در عرض دو ســـــال، آن هم برای کشوری که از 
چندســـــال قبل از آن پـــــای میز مذاکره بـــــر حفظ حقوق 
قانونى اش تأکید میکرد، اتفاقى نیست که بتوان به راحتى 
از کنارش گذشت. پشت پرده ماجرا هرچه هست و عامل آن 
هر که هست، پیام آن یک چیز بیشتر نیست؛ طرف مقابل به 
چیزی کمتر از نابودی توان علمى کشور قانع نیست، حاال 
در پای میز مذاکره نشـــــد، با تحریم؛ تحریم هم اگر جواب 
نداد، با ترور! دیگر مشخص شده بود که مسیر علمى ایران 

اصًا خوشایند آمریکا و اسرائیل نیست.
همه این ها در کنار هم باعث شد تا وقتى خون مصطفای 
شـــــهید در تهران بر زمین ریخت، رهبـــــر انقاب در پیامى 
مبســـــوط به مناسبت شهادت دانشمندی نخبه  وجوان، 
درباره رشـــــد شتابنده علمى کشـــــور تأکید کنند که »این 
یک جنبش تاریخى و برخاســـــته از یک عزم خلل ناپذیر ملى 
اســـــت. ما به کوری چشم ســـــران اردوگاه استکبار و نظام 
سلطه، این راه را با قوت و اراده راسخ دنبال خواهیم کرد و 
پیشرفت رشک آور ملت بزرگ خود را به رخ دشمنان عنود و 

حسود خواهیم کشید.«   1390/10/22
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دو سال قبل تر از آن هم در جریان 
ترور مظلومانه دکتر على محمـــــدی در مقابل منزلش به 
همین مسئله اشاره کرده و این مسیر را روشن کرده بودند: 

»دست جنایت کاری که این ضایعه را آفرید، انگیزه دشمنان 
جمهوری اسامى را که ضربه زدن به حرکت و جهاد علمى 
کشور است، افشاء و برما کرد« و حجت را تمام کردند که 
»همت دانشمندان و اســـــتادان و دانش پژوهان کشور، 
به رغم دشـــــمن،  این انگیزه خباثت آلـــــود را ناکام خواهد 

گذاشت.«    1388/10/2۵
    مرد پانصد هزار کیلومتری

اما احمدی روشـــــن و على محمدی چه کســـــانى بودند و 
چرا خونشـــــان به ناحق بر زمین ریخته شـــــد؟! این فقط 
ظاهر ماجراســـــت کـــــه موضوع را محـــــدود به مصطفى 
احمدی روشـــــن و حذف فیزیکى او تحلیل کنیم؛ بسیجى 
خوش خلق و خوش مشرب و متدین همدانى، مهندسى 
شیمى دانشگاه شریف را خواند و پروژه ساخت غشاهای 
پلیمری را کلید زد و به خاطر هوش سرشار، تعهد و پشتکار 
باال و ســـــامت نفسى که داشت به ســـــرعت وارد گردونه 

فناوری هسته ای کشور شد. 
او، در ادامه به جایگاهى در سازمان انرژی اتمى ارتقاء یافت 
که مسئولیت ستاد تدابیر ویژه این سازمان را برای مقابله 
با تحریم قطعات و خراب کاری در صنعت هسته ای بر عهده 
گرفت. این ها باعث شـــــد تا یک جوان نخبه و دانشـــــمند 
در جایگاه معاون بازرگانى ســـــایت نطنز، راه های تنفس 
صنعت هسته ای کشور را با درایتش، هموارتر کند و یکى از 
عناصر مهم در فرایند غنى سازی 20 درصد و عبور جمهوری 
اسامى ایران از این مرز مهم صنعت هسته ای شود. تدابیر 
مصطفای جوان در مبارزه و مهار ویروس استاکس نت در 
ســـــازمان انرژی اتمى و سایت نطنز زبانزد متخصصان این 
حوزه شـــــد. او، یکى از عناصر کلیدی و گمنام در شکست 
پروژه خراب کاری ســـــایبری علیه تأسیســـــات هســـــته ای 
ایـــــران بود. ماهیت اصلى این ماجرا اما همانى اســـــت که 
مصطفى را شهید احمدی روشـــــن کرد؛ مصطفى نتیجه 
تربیت در مکتبى بود که باور داشـــــت با پشت میزنشینى و 
اتوکشیده رفتارکردن و خوش خیاالنه محاسبه کردن، کار 
پیش نمى رود و باید با همه توان و تدبیر خود وارد میدان 
شد تا گره ای از کار مردم باز شود؛ حاال مى خواهد این گره 
در اقتصاد و معیشـــــت مردم باشد، یا در حوزه های اقتدار 
ملى و علمى شـــــان. به خاطر همین هـــــم بود که به گفته 
یکى از دوســـــتانش، »در هشت سالى که در مسیر تهران و 
نطنز -به اقتضای مسئولیتش- در رفت وآمد بود، بیش 
از پانصد هزار کیلومتر مســـــافت را طى کـــــرده بود ...« در 
مورد شـــــهید على محمدی هم مسئله همین است. دکتر 
مسعود على محمدی اســـــتادتمام فیزیک ذرات بنیادی 

دانشگاه تهران و اولین دانشجوی پسادکترای پژوهشگاه 
دانش های بنیادی بود و رتبه دوم این گروه را در سال 86 
و دو سال قبل از شهادت کسب کرد؛ حتى او به همراه دکتر 
مجید شهریاری، نماینده جمهوری اسامى ایران در پروژه 
بین المللى »ِسزامى« بوده است. ماجرای مسعود، همان 
غیرت ایرانى و اســـــامى بود که باعث شد با وجود داشتن 
صدها مقاله و امکان جـــــذب در بهترین مراکز تحقیقاتى 
جهـــــان، در ایران بماند و حتى در روزهـــــای غبارآلود فتنه 
88 ســـــعى کند تا دیگران را بـــــه عقانیت و منطق ترغیب 
کند تا دانشـــــگاه آسیب نبیند. همین ویژگى های مسعوِد 
پنجاه ساله و مصطفاِی سى ودوساله، کافى  ست تا سوژه 
ترور علمى شوند و خونشان در همین تهران بر زمین ریخته 
شـــــود، غافل از آنکه خون بر شمشیِر نفاق و تحریم و ترور، 

پیروز است.
این روایت امیرالمؤمنین � اســـــت که »العلم سلطان، 
من وجده صال و من لم یجده صیل علیه«؛ دانش، قدرت 
و آقایى مى آورد، وگرنه کاهمان پس معرکه است! شاید 
همین راز نهفته در دانش طلبى و سروری ناشى از آن است 
که عظمت کار دانشمندان شهید صنعت هسته ای کشور 
را بیشـــــتر عیان مى کند. به تعبیر رهبر انقاب، »شـــــهادت 
این دانشمندان برجســـــته در راه آرمان های بلند و الهى، 
به کشـــــور، انقاب اسامى، ملت ایران و محیط علمى آبرو 
بخشید و آنان با این شهادت، به باالترین رتبه از ارزش های 
معنوی دســـــت یافتنـــــد«    1399/۵/4 و اینکه »شـــــهدای 
هسته ای، در راه خدا شهید شدند، در راه پیشرفت اسام 
شهید شدند. مسئله این ها فقط این نیست که حاال ما یک 
ملتى هســـــتیم، مى خواهیم از فان کشور و فان دولت 
عقب نمانیم، لذا، وارد عرصه علمى شده ایم؛ این هست، 
به اضافه یک چیزی از این مهم تر و آن این است که ما با این 
حرکت علمِى خودمان، داریم اســـــام را سربلند مى کنیم، 

نظام اسامى را آبرومند مى کنیم ...«    1392/10/1۷
خاصه کام اینکه، مدعیان تمدن و حقوق بشر، همین قدر 
از حق ملت ها را هم برنمى تابند و خون اســـــتاد دانشگاه را 
بر زمین مى ریزند؛ همان  »جنتلمن های پای میز مذاکره«، 
یک روز دستشان را به خون سرمایه های علمى این مردم 
آلوده میکنند و روز دیگر مى شوند »تروریست های فرودگاه 
بغداد« تا اســـــطوره امنیت و اقتدار کشور را حذف کنند. 
وقتى قاعده بازی شـــــان این است، به نفع خودمان است 
که کاهمان را قدری باالتر بگذاریم و دائم با خودمان مرور 
کنیم که »برو قوی شـــــو اگر راحت جهان  طلبى که در نظام 

طبیعت ضعیف پامال است.«

یادداشت هفته  

بســـیج مظهر ارزش های فعال و زنده ی یک جوان مؤمن اســـت؛ یکى اش هم انضباط اســـت. این که شـــنیده اید در جنگ 
میگفتند بســـیجى بى ترمز اســـت، این یک معنا و حرف دیگری داشـــت؛ اینها خوب عاشـــق شـــهادت بودند و پـــا بر زمین 
میکوبیدند. همین شـــهید عزیزمان، احمد کاظمى را من در جبهه دیده بودم؛ آن چنان اقتداری داشت که اشاره مى کرد، 
بســـیجى ها حرفش را گوش مى کردند. این طور نیســـت که بسیجى که عاشـــق است، مجاز باشـــد برخاف امر فرمانده و 

برخاف انضباط سازمانى و انضباط عملى در محیط زندگى، یک حرکت بى انضباطى انجام بدهد.     1384/10/29
انتشار به مناسبت ۱9 دی ماه؛ شهادت سردار احمد کاظمی و برخی دیگر از فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران در سانحه هوایی )۱۳8۴(

جامعه ایران، نزدیک نیم قرن است مسیری را انتخاب کرده که 
آن شناخته مى شود؛ مسئله ای  بنیادی ترین مؤلفه  استقال، 
البته،  ایران دارد.  اندیشه ای و هویتى ملت  که ریشه در نظام 
اگر جمهوری اسامى از نگرش ایدئولوژیک خویش هم دست 
بردارد، از دشـــــــمنى های کاخ سفید رها نمى گردد. »اگر فرض 
کنیم یک نظامى غیرنظام جمهوری اسامى هم سر کار بود و 
بنا بود مستقل باشد، این ها با آن مشکل داشتند. این تجربه 
ى جلوی چشم ماست. در نهضت ملى، دکتر مصدق 

ّ
نهضت مل

]نه تنها[ به آمریکایى ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، 
آن  اما مایل نبود تکیه کند به آن ها... مایل به استقال بود. 
کسى که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد، نه یک انگلیسى، 
]بلکه[ یک آمریکایى بود و پشت ســـــــرش بیش از دســـــــتگاه 
اینتلیجنت  سرویس انگلیس، سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا 
این جوری است؛ یعنى با یک نظامى و با یک حکومتى هم که 
مطلقًا حکومت دینى هم نیست، حکومت انقابى هم نیست 
ى که یـــــــک حکومت انقابى نبـــــــود؛ فقط دنبال 

ّ
-نهضت مل

اســـــــتقال کشـــــــور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال مى کرد 
با استقال  آمریکایى ها کمکش مى کنند- نتوانستند بسازند؛ 
بنابراین، »خوی نظام سلطه،   1396/3/22 کشور مخالف اند.«  
مقابله با اســـــــتقال کشورها است. اســـــــتعمارگران درصدد 
بودند روحیه مســـــــلمانان را خرد کننـــــــد.«   1369/3/1۵ »در 
کشورهایى از جمله ایران، کشـــــــورهای عربى، شبه قاره هند، 
کشورهای آسیای میانه و آســـــــیای دور در آفریقا و اقلیت های 
اسامى در اروپا و آمریکا چنین سیاستى اعمال مى گردید.«  
13۷۵/3/16 بیش از دویست سال دولت های غربى در دنیا علیه 

مســـــــلمانان اقدام نمودند؛ انگلیسى ها در هند، فرانسوی ها 
آفریقا و در الجزایر و کشورهای دیگر مسلمان، برخى دیگر  در 
از کشـــــــورهای غربى در جوامع اسامى گوناگون ظلم آشکار 
تا بســـــــتر اجرای احکام  بر این بود  اروپایى ها  نمودند. تاش 
برآمدند مسلمانان  اسامى در جامعه برچیده شود. درصدد 
از این رهیافت روحیه  از احکام اســـــــامى دور نگه دارند و  را 
بدین خاطر،  نمایند.  تحقیرشـــــــان  و  بزدایند  را  آن ها  اسامى 
حضرت امام »با تحولى که در ادبیات سیاســـــــى ایجاد نمود 
و در   1369/3/1۵ را به جوامع اســـــــامى تزریق نمود.«  جرئت 
کشورهای اســـــــامى توفانى ایجاد کرد. ایشان »با بازشناسى 
انسانى، عدالت و  کرامت  اســـــــامى و مفهوم توحید،  اصول 
سیاسى  و  اجتماعى  حیات  در  دخیل  اســـــــامى  اصول  دیگر 
نظام اســـــــامى، مســـــــیر نوینى را برای ملت های اسامى باز 
این، هیچ مســـــــلمانى قدرت  1382/3/18 پیش  از  نمـــــــود.«  
نداشت خواســـــــته اش را مطرح نماید؛ اما امروز زن مسلمان 
»داعیه  و  باشـــــــد  خود  دینى  حقوق  مطالبه گر  مى تواند  هم 
مســـــــلمانى و حجاب اســـــــامى خود را داشـــــــته باشد.«   

1369/3/1۵ انقاب اســـــــامى ایران، دغدغه ظلم ستیزی را برای 

اصول  جمله  از  اسامى  جوامع  به ویژه  جهانى  جوامع  رهایى 
مسیر  این  پیشبرد  در  برشـــــــمردند.  اسامى  انقاب  سیاسى 
شخصیت ها و گروه های مختلفى به پا خواستند تا این مسیر 
را تداوم بخشند. از جمله این شخصیت ها، شهید حاج قاسم 
با نظام سلطه  از جهان که  سلیمانى است که در هر نقطه ای 
مى شتابد  آن ها  استمداد  به  وی  مى گرفت،  صورت  مقابله ای 
»هر جا حرکت اسامى اســـــــت، هر جا دفاع از هویت اسامى 
آنجا  از مظلوم اســـــــت، جمهوری اسامى  است، هر جا دفاع 
حاضر اســـــــت و حاضر خواهد بـــــــود.«  1391/4/21 این حضور 
در راستای یاری رســـــــاندن به مظلوم است، چراکه »ما قصد 
رّد ظلم نظام های مستکبر  نداریم؛ ما قصد  بر دنیا  ســـــــیطره 
این  رفع  زور میگویند- و قصد  ت های مســـــــلمان 

ّ
به مل -که 

ظلم را داریم و مى توانیم این کار را بکنیم.«    1393/6/16
با نگرشـــــــى به تحوالت منطقه ای، درمى  یابیـــــــم که آمریکا با 
ســـــــلطه بر کشـــــــورهای منطقه یک حلقه نظامى در اطراف 
با  آمریکا  همکاری  اســـــــت؛  کرده  ایجاد  اســـــــامى  جمهوری 
آذربایجان و ترکیـــــــه، حضور در عراق، برخـــــــورداری از پایگاه 
نظامى در بحرین، قطر و عمان و کویت و عربســـــــتان، حضور 
نظامى در افغانستان و پاکســـــــتان گویای معادالت خصمانه 
نوار  این  است  ساده اندیشى  که  بوده است  ایران  علیه  آمریکا 
نظامى را که در اطراف جمهوری اسامى کشیده شده، نادیده 
را متهم به توهم  انگاشت و دغدغه  مندان امنیت ملى کشور 

توطئه کرد. 
اینکه انسان در خانه بنشیند و تنها از مرزهای خود با دشمن 
دفاع کند، تجربه ای است که شکســـــــت آن سال هاست ثابت 
شده است. »این نگاه وســـــــیع جغرافیای مقاومت را از دست 
ندهید؛ این نگاه فرامرزی را از دســـــــت ندهید. قناعت نکنیم به 
وا؛... آن 

ّ
 َذل

ّ
ّطُ فى ُعقِر داِرِهم ِاال

َ
وٌم ق

َ
منطقه خودمان: ما ُغِزَی ق

کسانى که در خانه نشستند تا به آن ها حمله بشود دچار ذلت 
و  کنیم  انتخاب  را  چهاردیواری  یک  که  نباشد  این جوری  شدند. 
دیگر کارمان به این نباشد که پشت این دیوار چه کسى است، 
امتداد  این  فرامرزی،  نگاه وسیع  این  دارد.  تهدیدی وجود  چه 
عمق راهبردی گاهى اوقات از واجب ترین واجبات کشـــــــور هم 
الزم تر اســـــــت که مورد توّجه قرار بگیرد که خیلى ها متوّجه به 
این نیستند ... بعضى ها هم توجه دارند و به نفع دشمن حرف 

مى زنند ]مثًا، مى  گویند[ نه غره، نه لبنان.«  1398/۷/10
ایران  مســـــــلمانان عالم، عمق اســـــــتراتژیک انقاب اسامى 
بسیج کردن  با  ســـــــلیمانى  شـــــــهید  که  مى گردند  محسوب 
گروه های اسامى و ائتاف آن ها یک جبهه مقاومت قدرتمند 
در سرتاســـــــر منطقه ایجاد کرد و از تمرکز نیروی دشـــــــمن بر 
دشمنى  با  رفتند  »این ها  کرد.  جلوگیری  اســـــــامى  ام القرای 

دشـــــــمن  این  نمى کردند،  مبارزه  این ها  اگر  که  کردند  مبارزه 
ما  نمى شـــــــد،  گرفته  جلویش  اگر   ... کشـــــــور  داخل  مى آمد 
باید اینجا در کرمانشـــــــاه و همدان و بقیه استان ها با این ها 
مى جنگیدیم و جلـــــــوی این ها را مى گرفتیـــــــم. در واقع، این 
شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، 
بدین خاطر،   1394/11/۵ اســـــــامى فدا کردند.«    انقاب  دین، 
شهید ســـــــلیمانى و یارانش در لبنان، سوریه، عراق و در دیگر 
ورود  با  بود،  شده  بلند  استقال خواهى  ندای  که  کشورهایى 

هوشمندانه و با تجهیز آن ها، استعمار را تضعیف کردند. 
»امروز، ملت های مســـــــلمان جهان بر این مســـــــئله اعتراف 
حقارت  آمیزی  وضعیت  این  از  آن ها  برون  رفت  مسیر  که  دارند 
که دچارش گشـــــــته بودند، در مســـــــیر مقاومتى است که از 
با  و   1368/4/3 اســـــــت«   انقاب اسامى طراحى شده  سوی 
اسامى  قدرت  مى دهد،  رخ  کشورها  این  در  که  پیوستگى ای 
ظرفیت های  »اگـــــــر  یافت.  خواهد  نمـــــــود  جهانى  عرصه  در 
ظرفیت  ایران،  ظرفیت  عراق،  -ظرفیت  اســـــــامى  کشورهای 
کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا- بر روی هم 
مجتمع بشود، اگر این ظرفیت ها به هم برسند، این دست ها 
امت اسامى نشان خواهد داد  آن وقت  گره بخورند،  در هم 
که عزت الهى یعنى چه؛ تمدن عظیم اســـــــامى را به جوامع 

م نشان خواهند داد.«  1398/6/2۷
َ
عال

و  بى نظیر  مجاهدت  های  با  مقاومت  جبهه  از  شبکه ای  چنین 
خستگى ناپذیر سردار ســـــــلیمانى رقم خورد و »رنج مجاهدت 
را در راه آرمان ها بر خود همـــــــوار کرد«  1400/10/11 و در واقع، 
»زنده بودن انقاب در کشـــــــور ما را به رخ همه دنیا کشید.« 
و  ایران  جامعه  میان  در  وی  که  است  بدین خاطر   1398/10/18  
امت اسامى قهرمان و برای مســـــــیحیان »مسیح مقاومت« 

خوانده شد.
حـــــــاج قاســـــــم ســـــــلیمانى، در طـــــــول حیـــــــات خویش با 
و  منطقه ای  و  ملـــــــى  صحنه هـــــــای  در  خوش درخشـــــــیدن 
بین المللى و به پای کار آوردن ظرفیت های مردمى برای تحقق 
آرمان عدالت و مبارزه با تروریسم و حامیان آنان، باطل السحر 
اعتقادی  و  دینى  ریشـــــــه های  از  جدای  وطن پرستى  مدعیان 
شـــــــد. او، ثابت کرد دفاع از وطن و امت اســـــــام در کنار هم 

معنادار است. 
سپهبد قاسم ســـــــلیمانى با نثار خون خویش، آزادگان جهان 
را بار دیگر زنده کرد و »امروز شـــــــهید سلیمانى در منطقه  ما 
نماد امید و اعتماد به نفس،  نماد رشـــــــادت و رمز استقامت 
و پیروزی اســـــــت.«  1400/10/11 شـــــــهادتى که آرمان استقال 
ملى و آزادی خواهى امت را زنده تر کرد، آری! اکنون »شـــــــهید 
ســـــــلیمانى برای دشـــــــمنانش خطرناک تر از سردار سلیمانى 

است.«  1400/10/11

ســـؤال:   در جایی که قرائت آیت الکرســـی وارد اســـت تا کجا باید تالوت گردد؟ تا »و هو العلی العظیم« یا تا »هم فیها خالدون«؟

جواب:    در هر جایى که آیت الکرسى گفته شـــود آیه اول )تا »و هو العلى العظیم« (، مراد اســـت مگر در جایى که به آن دو آیه بعدی )تا »هم فیها خالدون«(، تصریح شده باشد.

آیت الکرسی بر کدام آیه قرآن اطالق می شود؟

احکام  

سام بر شهیدان گمنام، گمنام در میان خاکیان و معروف 
در عرصه ی افاکیان. فداکارانى که پس از گذشت سالیان 
دراز از لحظه ی شهادتشان کشور را با رائحه ی معنویت 
و جهاد، معّطر میســـــازند و پرچم افتخـــــار به خونهای 
ریخته شده در راه اسام و قرآن را، بیش از پیش به اهتزاز 
در میآورند. تقارن تشییع پیکر این مســـــافراِن به خانه  
برگشته، با روز شهادت صدیقه ی طاهره سام اهلل علیها 
مبّشر ابدّیت یاد و خاطره ی آنان و مژده بخش خیر کثیری 

است که از ناحیه ی آنان برای کشور امام زمان روحى فداه 
فراهم خواهد آمد ان شاءاهلل.

به ارواح طیبه ی این شـــــهیدان و به چشمها و دلهای 
منتظر پدران و مادران و همسران آنان سام و درود 
میفرستم و فضل و رحمت فزاینده ی پروردگار را برای 

همه ی آنان مسألت میکنم.
پیام رهبر انقاب اسامى به مناســـــبت تشییع 2۵0 شهید گمنام در 

روز شهادت حضرت زهرا سام اهلل علیها.   1400/10/1۵

شهدای  هفته  

شـــعار جهش تولید به معنای واقعى کلمه یک شعار به تمام معنا انقابى است، شـــعار مهّمى است. جهش تولید اگر بدرستى 
در کشـــور اّتفاق بیفتد -که ان شـــاءاهلل اّتفاق خواهد افتاد- هـــم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشـــور میگذارد -در مورد ارزش 
ى میشـــود، موجب 

ّ
پول و بقّیه ی مســـائل عمده ی اقتصـــادی تأثیر میگذارد- و هم عاوه ی بـــر آنها موجب اعتماد به نْفس مل

ى میشود.      1399/12/30
ّ
رضایتمندی عمومى مردم میشـــود، تضمین کننده ی امنّیت مل

جهش تولید تضمین کننده امنیت ملی است

با افتخار ایرانی  

1- سوره ی احزاب، بخشى از آیه ی23     |     2- سوره ی زمر، آیه ی 11

شهیــــدسلیمانی،باطلالسحــــر
دوگانهدروغیــــنامـــتوملـــت

تحلیل هم سویی ُبعد ملی و فراملی آرمان های انقالب اسالمی با نگاهی به مجاهدت های حاج قاسم سلیمانی

درس امروِز من و شـــما از حادثه ی نوزدهم دی این 
باشـــد که بدانیم باید دشـــمن را شـــناخت، شیوه و 
سمت وسوی کار دشمن را دانست و بهنگام، بوقت 
با هر وســـیله ای که در اختیار من و شـــما هست، در 
مقابل او باید ایســـتاد. اگر ایـــن کار را کردیم، بدانید 
دشـــمنان جهانـــى و بین المللـــى مـــا -همانهایـــى 
کـــه گفتـــم؛ از آمریـــکا و انگلیـــس و صهیونیســـم و 
کمپانى هـــای بین المللى و زرســـاالران بین المللى و 
ت ایران هیچ غلطى 

ّ
دشـــمنان عنود- در مقابل مل

نخواهند توانست بکنند.    139۵/10/19
19 دی، سالروز قیام خونین مردم قم در سال 13۵6 گرامى باد

مناسبت  

درس 19 دی، 
ایستادن بهنگام مقابل دشمن است


