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زن مگو، مردآفرین روزگار

فـــرار محمدرضـــا پهلـــوی را کـــه طلیعۀ 
پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست 
یافتن به آزادی و اســـتقالل است به شما 
ملت فـــداکار تبریک عرض می کنم. شـــما ملت شـــجاع و ثابت 
قدم به ملتهای مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و اســـتقامت 
می توان بر مشکالت هر چه باشد غلبه کرد، و به مقصدـ  هر چه 
دشوار باشدـ  رسید. گر چه این ستمگر با دست آغشته به خون 

جوانان ما و جیب انباشته از ذخایر ملت از دست ما گریخت ولی 
به خواســـت خداوند متعـــال انتقام مســـتضعفین از او گرفته 
خواهد شـــد. او رفت و به هم پیمان خود، اســـرائیلـ  دشـــمن 
سرسخت اسالم و مسلمینـ  پیوست و جرایم و آشفتگی هایی 
را به جای گذاشـــت که ترمیم آن جز به تأییـــد خداوند متعال و 
همت همۀ طبقات ملت و فداکاری اقشـــار کاردان و روشنفکر 

میسر نخواهد شد.         27 /1357/10  

ما در ساختار فرهنگی کشور مشکل داریم؛ و یک حرکت انقالبی 
الزم است. فرهنگ واقعًا زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که 
ما در بخشهای مختلف انجام میدهیم، ناشی از فرهنگ حاکم 
بر ذهن ما اســـت. اگر ما اســـراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه 
داریم، اگر ما ســـبک زندگی غلط داریم، اینها ناشی از مشکالت 
فرهنگی است؛ فرهنِگ حاکم بر ذهنها اســـت که در عمل، این 
مشکالت را به وجود می آورد. زندگی های تقلیدی، زندگی های 

تجّمالتی و اشرافیگری، غالبًا منشأ و ریشه ی فرهنگی دارد. در 
واقع نرم افزار این حوادث، فرهنگ کشور و فرهنگ حاکم غلط 
ط است. ابزارهای 

ّ
و انحرافی ای اســـت که بر بعضی ذهنها مسل

فرهنگی از ]قبیل[ سینما و هنر و رسانه های صوتی و تصویری 
و امثال اینها را بایستی شکوفا کنید؛ مطبوعات و کتاب و امثال 
اینها ابزارهای فرهنگی هســـتند، باید بـــه معنای واقعی کلمه 

اینها شکوفا بشوند.           1400/6/6 

یکی از وظایف مهـــم زن، عبارت از این اســـت کـــه فرزند را با 
ت، 

ّ
عواطـــف، با تربیـــت صحیح، بـــا دل دادن و رعایـــت و دق

آن چنـــان بار بیـــاورد که این موجود انســـانی -چـــه دختر و 
چه پســـر- وقتی که بزرگ شـــد، از لحاظ روحی، یک انســـان 
ت و 

ّ
ســـالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذل

بدون بدبختیها و فالکتها و بالیایی که امروز نســـلهای جوان 
و نوجوان غربی در اروپـــا و امریکا به آن گرفتارنـــد، بار آمده 

باشـــد. شـــما ببینید زنان غربی، به خاطر این که به خانواده 
اهمیت ندادند، بـــه تربیت فرزند اهمیت ندادنـــد، امروز کار 
جوامع غربی به جایی رســـیده اســـت که میلیونها نوجوان 
تبهکار و فاســـد در کشـــورهای اروپایـــی و امریکایـــی، در زیر 
سایه ی آن تمّدن ماّدی، در سن ده سالگی، دوازده سالگی 
مشـــغول تبهکارینـــد؛ این، به خاطر چیســـت؟ بـــه خاطر آن 

است که زن غربی، قدر خانواده را ندانست!          1375/12/20      

»و اعتصمــوا بحبــل اهَّلل جمیعــا« )1(،یــك تعلیــم قرآنــی اســت وقتــی کــه ایــن آیــه ى شــریفه بــه عنــوان الهــام الهــی، بــر دل مــا نــازل 
شــد آن وقــت مســئله ى وحــدت بــراى مــا یــك مســئله ى اساســی خواهــد شــد و بــراى خاطــر اغــراض و مقاصــد شــخصی، وحدتهــاى 
عظیــم ملــی را بــه هــم نمیزنیــم. اگــر آیــات قــرآن آنچنــان بــر دل انســان نــازل بشــود کــه دل جــذب کنــد و فهــم کنــد و بــه شــکل آن 
ــار رحمــاء بینهم«)2(،پذیــرش آن برایمــان راحــت  ذیــن معــه اشــّداء علــی الکّف

ّ
آیــه دربیایــد، آن وقتــی کــه بــه مــا میگوینــد کــه: »و ال

میشــود. اشــّداء؛ شــدید و شــدت بــه معنــاى ســختی اســت؛ خاکریزتــان بایــد در مقابــل دشــمن نــرم نباشــد؛ دشــمن نتوانــد نفــوذ 
کنــد؛ نتوانــد تأثیــر بگــذارد؛ ایــن در مقابــل دشــمن. نقطــه مقابــل: »رحمــاء بینهم«؛ بــا همدیگــر مهربــان باشــیم، رحیــم باشــیم، نرم 

ــح: ۲۹ ــران: ۱۰۳      ۲- فت ــم.    1388/5/31        |     ۱ -آل عم ــل ه ــیم در مقاب باش

مـــا نباید بـــه دینـــدارى و اســـتقامت خودمان مغرور شـــویم 
و اطمینان پیـــدا کنیـــم و بگوییم: »مـــن دیگر در این شـــرایط 
نمی لغـــزم.« خیر؛ اگر شـــما چنیـــن بودید، نمی گفتنـــد روزى 
پنج نوبـــت بگویید: »اهدنا الصراط المســـتقیم.« یـــک بار دعا 
می کردید و تمام می شـــد و می رفت. این که به شما می گویند 
هر روز ده مرتبـــه - پنج نوبت و هر نوبت دوبـــار - حداقل، باید 
بگویید »اهدنـــا الصراط المســـتقیم«، به خاطر این اســـت که 
همه ى ما احتیـــاج داریـــم دائم متذکر باشـــیم که راه راســـتی 
وجود دارد - که البته همـــان راه عبودیت الهی، راه بندگی خدا 
و جدا شـــدن از بندگی نفس و بندگی هر که غیر خداســـت - و 
ممکن اســـت ما از آن راه منحرف شـــویم و از خـــدا متضرعانه 
می خواهیم که »خدایا! ما را در این راه نگـــه دار. ما را به این راه 

هدایت کن. این راه را به ما نشان بده.«          1371/5/1۹ 

اگر ایران در مقابل امریکا تســـلیم میشـــد، جنـــگ زود تمام میشـــد. البته 
مصیبـــت ســـلطه ی امریکا، صـــد برابـــر از مصیبت جنگ ســـخت تر اســـت. 
مصیبت تســـلط بیگانـــه، از مصیبت هر گونـــه جنگی با هر خســـارتی، برای 
یک ملت سنگینتر و سخت تر اســـت. همین که در مقابلشان تسلیم انجام 
گرفت، اســـتکبار دیگر هیچ حدی نمیشناســـد. از ایســـتادگی مردم اســـت 
که اینها حســـاب میبرند و مجبورند حریم بگیرند. هـــر ملتی که کوچکترین 
نشـــانه ی تســـلیمی از خود در مقابل اســـتکبار نشـــان داد، باخت؛ باختی 
بسیار سنگین. هدفشان این بود که جمهوری اســـالمی را وادار به تسلیم 
کنند؛ ولی نتوانســـتند. بعد از هشت ســـال جنگ، الزم نیســـت ما قسم و 
آیه بخوریم که در جنگ پیروز شـــده ایم. پیروزی در جنگ مگر چیســـت؟ اگر 
دشـــمنی با آن حجم قدرت و بـــا آن عظمت ماّدی به یک ملـــت حمله کند، 
هشت ســـال هم علیه او مبارزه کند، اما بعد از هشـــت سال همه چیز مثل 

روز اول باشد؛ آیا این پیروزی این ملت نیست؟    1370/7/5     
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عکس نوشت  

تصویری از آیت اهلل خامنه ای در کنار مادر و پدر شهید اسداهلل عدولی در بهشت زهرا تهران )۱۳۶۵( 43 ســال از روزی می گــذرد کــه محمدرضــا، پســر  گزارش
هفتــه

ارشد رضاخان میرپنج، درحالی که داشت فرودگاه 
مهرآباد تهران را به مقصد قاهره پایتخت مصر ترک 
می کرد، گفت: »مدتی است، احساس  خستگی می کنم و 
احتیاج به استراحت دارم«؛ از آن روز که شاه دست  نشانده  
متفقین با بیم فراوان و امید نیم بند رفت و مصر، مراکش، 
مکزیک، پاناما و آمریکا را بــرای اقامت و پناهندگی انتخاب 
کــرد، تا 5 مــرداد 135۹ کــه در اوج آوارگی در قاهــره از پای 
درآمــد و ُمــرد و تا امــروز که 43 ســال از آن ایــام می گذرد، 
عده ای دائمًا تالش کرده اند تا روایتی دیگر از ماجرای شاه 
فرارِی ایراِن آن روز را در تاریــخ ثبت کنند و واقعیت انقالبی 
را کــه از 15 خــرداد 1342 تا 22 بهمــن 1357 با خون 6600 
شــهید )بر اســاس آمار ســال 13۹6 معاونت تعاون بنیاد 
شــهید( به ثمر نشســت، به شــیوه دیگری بازنمایی کنند. 
تالش جریان تحریف در یک جمله خالصه می شود؛ حرکت 
مردم از روی دل خوشــی و شکم ســیری انجام شــد و هیچ 
آرمــان و زیربنــای فکری مشــخصی هــم در شــکل گیری و 
پیــروزی آن مطرح نبود! در واقع، این جریان تالش می کند 
تا با تصویرکردن چهره ای مظلوم و حق به جانب از خاندان 
سلطنتی حاکم بر ایراِن آن روز، این گزاره را در افکار عمومی 
جا بینــدازد کــه وضعیت اقتصــادی،  سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی آن ایــام به مراتب از ایــن روزها بهتر و شــکوفاتر 
بود و اساســًا ضرورتی برای انقالب وجود نداشــت و حتی 

اگر مشکلی هم بود، با صحبت حل می شد! 
بــرای جاانداختــن ایــن گــزاره هــم چــه دســتاویزی بهتر از 
موج ســواری بر برخی مشــکالت اقتصــادی  جامعه امروز 
ایران؟! به بیان ســاده تر، جریان تحریف تالش می کند تا با 
استفاده از مشــکالت اقتصادی امروز کشــور، این گزاره را 
در ذهن مردم به ویژه نســل جدید نهادینه کند که شرایط 
ل و بلبل بــود. در واقع، چون 

ُ
کشــور در روزگار پهلوی هــا گ

امــروز مشــکالت مختلفــی داریــم -صرف نظــر از چرایی و 
ریشه های این مشکالت- پس قبل از انقالب شرایط عالی 

بود و مردم قدر ندانستند!
آن همــه مبــارزه و تحمــل ســختی ها و رنج ها هــم همه از 
ســر هیجان بــود و 6600 شــهید هــم احتمااًل تبعــات این 
هیجان اجتماعی زودگذر بوده است! به گفته رهبر انقالب 
اســالمی: »دأب سیاســت های مســلط عالــم ایــن بــوده 
و هســت کــه جنبش هــای عدالت خواهانــه  مــردم نقــاط 
مختلف دنیا را در هاضمه  سیاســی و فرهنگی خود بریزند 
و در واقــع هویــت آن جنبش هــا و حرکت هــای مردمــی و 

عدالت خواهانه را از بین ببرند.«     1381/3/14 
بنابرایــن، اگــر نتواننــد آن انقــالب را منحــرف کننــد، راه 
باقی مانــده این اســت کــه حقایــق آن را تحریــف کنند؛ اما 
واقعیــِت انقالب اســالمی مــردم ایــران چه بــود و جریان 

تحریف، چطور آن را به میل خود تغییر می دهد؟!

    چرا انقالب شد؟
نگاهــی گــذرا بــه آنچــه در روزگار پهلوی هــا بــر ایــران و 
ایرانیان می گذشــت، نشــان می دهد »وابســتگی و عدم 
اســتقالل سیاســی«، »دیکتاتوری، خفقان و عــدم آزادی 
فعالیت های سیاسی به ویژه از سوی گروه های اسالمی«، 
»نشــر هدفمند و برنامه ریزی شــده فحشــا و منکرات« و 
»فقر شــدید، بی عدالتــی و فاصله طبقاتــی« از مهم ترین 
دالیل و زمینه های شکل گیری حرکت مردمی برای انقالب 
و تغییر شــرایط بوده اســت که نه در یک شــب یــا چند روز و 
چندمــاه کــه در فاصله میــان کودتای 28 مــرداد 1332 و 
بعــد از آن به طور جدی از 15 خرداد 1342 این روند شــکل 
گرفــت، تا اینکه بــه پیروزی حرکــت مردمی  بــه رهبری امام 

خمینی )ره( در 22 بهمن 57 منجر شد.
دربــاره وابســتگی و عــدم اســتقالل دســتگاه حاکــم در 
آن روزگار، نگاهــی بــه مهم تریــن کتاب هــای به جامانــده 
از رجــال آن رژیــم کافی ســت. »خاطــرات ارتشــبد حســین 
فردوست«، دوست و یار غار محمدرضا پهلوی، »خاطرات 
اســداهَّلل َعلم«، وزیر دربار رژیم ستم شــاهی و ده ها کتاب 
دیگر به عنــوان اســناد باقی مانــده از درون آن رژیم -و نه 
ادعاهــای دیگــران- به خوبــی گویــای واقعیت هــای تلخ 
آن روزگار اســت. فریــدون هویــدا، ســفیر و نماینــده دائم 
رژیــم شــاه در ســازمان ملــل متحــد، در کتــاب خاطراتش 
می نویســد: »موقع ورود شــاه به آمریکا در نوامبر 1۹77 
خبرنــگار مجله نیوزویــک بــا وی مصاحبه ای ترتیــب داد و 
طی آن از شــاه پرســید دولــت ایــران در هفته پیــش اعالم 
داشــت که پرزیدنــت ِکِنــدی در ســال 1۹61 پرداخــت مبلغ 
35 میلیون دالر کمک آمریــکا به ایران را منوط به انتصاب 
دکتر علی امینی به نخســت وزیری کرده بود، آیا شــما این 
ادعای دولــت را تایید می کنید؟ شــاه پاســخ داد این البته 
یک مســئله کهنه اســت، ولی حقیقت دارد!«     )ســقوط شــاه، 

نوشته فریدون هویدا،  صفحه 53(

عالوه بــر این، می توان به ُبرش دیگری از خاطرات فریدون 
هویدا اشــاره کرد که وقتی با موافقــت محمدرضا پهلوی 
»بحرین« رســمًا از خــاک ایران جــدا و فروخته می شــود، 
»شــاه دلیل خود را بــرای موافقــت با واگــذاری بحرین در 
مصاحبه با روزنامه گاردین در 5 شــهریور 1345 )27 اوت 
1۹66( این گونــه بیــان می کنــد: »بــا توجه بــه اینکه نفت 
بحریــن دارد به پایان می رســد و مروارید به پایان رســیده 
اســت، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد.«     )ســقوط شاه، نوشته 

فریدون هویدا، صفحه 68(

برشــی از کتاب خاطرات اســداهَّلل علم، فقر و نابرابری های 
حاکــم بــر جامعــه ایــران  وواقعیت هــای آن روزگار را بهتــر 
عیــان می کنــد. وزیــر دربــار پهلــوی می نویســد: »شــاه 
در ســال 1353 مبلــغ 500 میلیــون لیــره اســترلینگ بــه 
انگلیس کمک مالی کرد تا شــاید صنایع غذایی انگلیس از 

یادداشت هفته  

اغلب اوقات مادران شهید را شجاع تر و مقاوم تر از پدران شهید یافتم. روح لطیف زنانه، آن هم نسبت به جگرگوشه، این 
را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دســـته ی گل، بعد راضی بشود که او برود میدان جنگ و به شـــهادت برسد؛ بنده مکرر به 
این خانواده های شـــهدا گفتم گریه کنید؛ چرا گریه نمی کنید؟ گریه ایرادی ندارد. گریه نمی کردند، می گفتند می ترســـیم 

جمهوری اسالمی دشمن شاد شود. »زن مگو، مردآفرین روزگار«.        13۹1/2/23
به مناسبت  سیزدهم جمادی الثانی، سالروز وفات حضرت ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهدا 

»همه با هم هم دست شده بودند که ایران را شکست بدهند، امام 
را به زانو در بیاورند و نهضت را نابود بکنند.«   1400/10/1۹ این واقعیتی 
اســـت که رهبر انقالب درباره جنگ افـــروزی صدام علیـــه ایران بیان 

کردند؛ واقعیتی که اسناد مختلف تاریخی آن را اثبات می کند.
ســـال های ابتدای پیروزی انقالب اســـالمی اســـت و هنـــوز آرایش 
ساختارهای سیاسی کشور مشخص نشـــده است که جنگ عراق 
علیه ایران شروع می شـــود و همه با هم از آمریکا گرفته تا شوروی 
ســـابق، عـــراق را به نیابـــت از خـــود به جنـــگ انقالب نوپـــای ایران 
فرســـتادند. پیش بینی های دستگاه محاســـباتی دشمن، صدام 
را مغرورتر از گذشـــته کرده اســـت و او از فتح تهران در ســـه روز خبر 
می دهـــد. محور عبری، عربی، غربی یکدســـت شـــدند تـــا انقالب 
اســـالمی را زمین گیـــر کنند، امـــا مردمی کـــه برای پیـــروزی انقالب 
اســـالمی روبه روی گلوله های رژیم شـــاه سینه ســـپر کرده بودند، 
حاال وظیفه خود را خیلی سریع تر از خودفروختگانی که می گفتند 
»زمین بدهیم و زمان بگیریم!« متوجه شرایط کشور شده بودند. 
مســـاجد، پایگاه آمـــوزش و جذب و پشـــتیبانی مردم شـــد و پیر و 
جـــوان راهی جبهه شـــدند. زنان و مادران هم پشـــت جبهه چارقد 
به کمربســـته و بســـته های ارزاق آماده می کردند و با اشک چشم، 
فرزنـــدان و شوهرانشـــان را راهی جبهه می کردند. دشـــمنانی که 
تا دیروز بر ســـر منابع و منافـــع ایران قمار کرده بودند، حاال با ســـد 

محکمی مواجه شده بودند که مقابل آن ها قرار گرفته بود. 
    ماجرا چه بود؟

دشـــمن در خیال خام خویش می دید ایران انقالبی کـــه در ابتدای کار 
است، مراکز نظامی اش هنوز به صورت کامل در دست نیروهای انقالبی 
نیست، کشـــورهای همســـایه که او را بایکوت کرده اند، ابرقدرت های 
غرب و شـــرق با او مخالف اند و نفوذی های منافق همچون اهرم فشار 

در داخل کشور فعال هستند را می شود شکست داد.
دشمن طمع کرده بود که در میانه غائله های قوم گرایانه در برخی 
از نقاط کشور، ماهی خود را از آب گل آلود صید کند و برای همیشه 
طومار انقالب ایران که نه، فریاد اســـالم خواهان در سراسر جهان 
را خامـــوش کند و بهار بیـــداری را به خزان مبدل کند. شـــرایط روی 
کاغذ هم ظاهرا همین طور بود، چراکه ایران حتی سیم خاردار برای 
ایجاد مانع جهت پیشـــروی فیزیکی دشمن هم نداشت؛ اما ماجرا 
و واقعیت صحنه چه بود که کشـــورهای آتش افروز جنگ تحمیلی 
علیه ایران، چندســـال بعد، دنبال تصویـــب قطعنامه برای خاتمه 

جنگ با ایران بودند؟
    اختالل دستگاه محاسباتی دشمن

دشـــمن  تصور میکرد محاســـباتش مبتنی بر واقعیت های عینی 
درســـت و دقیق بـــود، اما از حقیقـــت فرای ایـــن واقعیت ها غفلت 
کـــرده بود؛ از تـــوان ایمانی مـــردم ایـــران و حمیت و غیرتـــی که در 
ایرانیـــان موج می زد غفلت کرده بود. نمی دانســـت کـــه اگر غیرت 
ایمانی مردم به خروش بیاید و مردم دست به دســـت هم بدهند، 

می تواننـــد تهدیدها را به فرصت تبدیل کننـــد. خون جوانان ایران 
برای دفاع از اسالم و کشـــور به جوش آمده بود، مناطق عملیاتی، 
جلـــوه قدرت اراده و غیرت دینی و ملی شـــده بود و همین راز قطع 
دست دشمن از خاک ایران شد؛ خاکی که در سال های گذشته و در 
دوره تسلط قاجار و پهلوی بارها با آن همه ادعاهای وطنپرستی، بر 

سر آن معامله شد و گوشه ای از آن به تاراج رفت!
کســـی فکرش را نمیکرد که حســـن باقری، آن جـــوان الغراندام که 
در 24ســـالگی وارد عرصه جنگ شـــد، تنها ظرف مدت دو ســـال به 
استراتژیست بزرگ جنگ تبدیل شود و واحد اطالعات رزمی در سپاه 
و جنگ را پایه گـــذاری کند.باقری، همت، باکـــری، زین الدین، بابایی، 
عباس دوران و صدها نمونه دیگـــر از جوانانی که در کوران حوادث 
جبهه و جهاد تربیت شدند، نبوغشان را نشان دادند و رژیم تادندان 

مسلح بعثی را با کابوسی مثل »عملیات بغداد « زمین گیر کردند.
    دشمن در تکاپوی مکر جدید

زمان گذشت و دشمن بعد از سالها ناکامی و برنامه ریزی های پیچیده 
و توطئه های مختلفی که در سالهای پس از جنگ و فتنه های78 و 88 
کرد و صدالبته ناکام مانـــد، بار دیگر اتاق های فکر خود را به کارگرفته و 
تالش میکند تا با راه انداختن جنگ ترکیبی و به کارگیری همزمان جنگ 
نرم وجنگ ســـخت، به زعم خود، انقالب اســـالمی را شکســـت دهد. 
اینجاســـت که رهبر انقالب بار دیگر مشت دشـــمن را بازکرده و نقشه 
دشمن را افشا کردند: »دشمن حقیقی آنها ملت ایران است، دشمن 
حقیقی آنها ایمان و بصیرت ملت ایران اســـت، دشـــمن حقیقی آنها 

همین غیرت دینی جوانهاست که می جوشد.«   1388/10/1۹
آرایـــش جنگی ای کـــه امروز آمریـــکا و ایـــادی آن در منطقـــه به کار 
گرفته اند، به کارگیری هم زمان سالح جنگی و عملیات روانی است؛ 
هم ترور فیزیکی می کنند و هم ترور شخصیتی. از سویی، گروه های 
تروریســـتی همچون داعش را حمایـــت و پشـــتیبانی می کنند و از 
طرف دیگر، تالش می کنند تا ایران و کشـــورهای حامی مقاومت را 
به حمایت از تروریسم متهم کرده و با مشوش کردن ذهن جوانان 

آنان را از خطرات در کمین شان غافل کنند.
به راه  انداختن رسانه ها و بوق های تبلیغاتی که صریح و بی پرده در 
ارزش های دینی و بومی و ملی ایران تشـــکیک می کنند تا فیلم ها، 
ســـریال ها، کلیپ هـــا و کتاب هایـــی کـــه در قالب هنـــر و به صورت 
غیرمســـتقیم بـــه تخریب باورهـــای اصیـــل و ارزش هـــای ایرانی-
اســـالمی می پردازند، از روش هایی اســـت که دشـــمن برای تزلزل 
اعتقادی و اخالقی از آن ها اســـتفاده می کند. به باور دشـــمن، اگر 
حلقه وصـــل ایرانیان را که همـــان حمیت و نیروی شـــهادت طلبی 
اســـت با چالش مواجه کنند، آنگاه بهترین سخت افزارهای جنگی 
هم دیگر اثر مطلوب را نخواهد داشت. نکته مهمی که رهبر انقالب 
در اســـتناد به آیات قرآن آن را اینگونه بیان می کنند: »ابزار نظامی 
آن وقتی فایده می بخشـــد که متکی باشد به همان ایمان و غیرت 
دینی؛ آن وقت اســـت که ابزار نظامی اثر و کارگشایی می کند. این را 

امروز ما در مقابل جبهه وســـیع دشمن همیشه باید به یاد داشته 
َبت 

َ
ٍة َغل

َ
لیــــل

َ
باشیم؛ اینکه خدای متعال می فرماید: »َکم ِمن ِفَئٍة ق

 َکثیَرًة ِبِاذِن  اهَّلل« )سوره بقرة، آیه 24۹(، مصداقش همین جاست؛ 
ً

ِفَئــــة
گاهی یک فئه قلیله ای بر یک جبهه بســـیار وســـیع و گسترده ای، با 
قدرت الهی پیروز می شـــود وقتی که متکی باشـــد بـــه این ایمان و 

غیرت دینی.«   13۹8/10/18
    آتش سنگین شبهه و هجمه فرهنگی 

تعـــداد شـــبکه های ماهـــواره ای و حجم شـــبهاتی که رســـانه های 
بیگانه در مورد انقالب اســـالمی در ســـاحت های مختلف سیاسی، 
فرهنگـــی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز منتشـــر می کنند، نشـــان 
از ســـرمایه گذاری هنگفت دشـــمن برای نفوذ در الیه باورها و افکار 
مردم دارد؛ خطری که رهبر انقالب با تعبیر حساسیت زدایی از اصول 
انقـــالب آن را متذکر شـــدند و فرمودند: »یکـــی از کارهایی که امروز 
به شـــدت در برنامه ریزی های دشـــمنان انقالب و نظـــام جمهوری 
اســـالمی مطرح اســـت، عبارت است از حساســـیت زدایی نسبت به 
اصـــول و بینات و مبانـــی انقـــالب ... می خواهند این حساســـیت را 
به تدریج کم کنند؛ این هم باز از راه همین تبلیغات وســـیعی اســـت 
که ایـــن روزهـــا در فضای مجـــازی و رســـانه های جمعـــی بیگانه به 
انـــواع مختلف انجام می گیـــرد. گاهی حرف بعضی افـــراد گوناگون 
را، آدم هایی که خیلی ارزشـــی هم ندارندـ ـ نه حرفشـــان، نه فکرشان 
ــ برجســـته و بزرگ می کنند افـــراد کم مایه و ُپرمدعایی هســـتند که 

همین مبانی و اصول انقالب را زیر سؤال می برند.«   1400/10/1۹
    راهگشایی غیرت دینی با جوهره عقالنیت

حساسیت  نسبت به اصول و مبانی انقالب و بصیرت در تشخیص 
مســـیر و عمل به هنگام و غیرت دینی از مشـــخصه هایی است که 
می تواند راهگشـــای امروز ما باشـــد؛ اما باید توجه داشته باشیم 
کـــه از منظر حضرت آیت اهَّلل خامنه ای: »غیـــرت دینی در آنجایی که 
خودش را نشـــان می دهد و تأثیرگذار اســـت، همراه بـــا عقالنیت 
است و غیرت دینی اساســـًا ناشی از بصیرت اســـت که بصیرت یک 
شعبه ای از عقالنیت اســـت و نشان دهنده عمق دین داری است و 
در اغلب موارد این غیرت دینی وقتی شما نگاه می کنید، می بینید 

که با عقالنیت همراه است.«   1400/10/1۹
حوادث تاریخ انقالب نشـــان میدهـــد هرجا مردم بـــا غیرت دینی 
برخاســـته از بصیـــرت خـــود وارد میـــدان شـــده اند، کشـــور از دل  
بحران ها نجات یافته اســـت. غیرت دینی مردم جنگ تحمیلی را به 
کارخانه انسان ســـاز دفاع مقدس مبـــدل و در یک نبرد بین المللی 
تمـــام عیار ایران را پیروز کـــرد. همین غیرت دینی ناشـــی از  بصیرت 
مـــردم آتـــش فتنه هـــای 78 و 88 را  در 23 تیـــر و ۹ دی خامـــوش 
کرد و البتـــه باز غیرت دینی مردم بود که از شـــهادت ســـخت و تلخ 
سردار سپاه اسالم شهید ســـلیمانی،  با یک تشییع ده ها میلیونی 
حادثه ای تاریخی ساخت. پس این »غیرت دینی است که تهدیدها 

را به فرصت تبدیل میکند.«   1400/10/1۹  

سؤال:   آیا کسی که نماز و روزۀ قضای خودش را بر عهده دارد، می تواند نماز و روزۀ شخصی را که از دنیا رفته است بجا آورد؟

جواب: در مورد نماز مانعی ندارد ولی در روزه، چنانچه اجیر شده باشد، اشـــکال ندارد اما اگر بدون اجاره و به صورت 
مجانی بوده، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ البته پسر بزرگ در هر صورت می تواند روزۀ قضای پدر را انجام دهد.

حکم نماز و روزۀ نیابتی

احکام  

قی داشته ایم، و دســـت بازی داشته ایم، آنجایی بوده است که افراد 
ّ

در این 43 ســـال هر جایی که پیشرفتی داشته ایم، حرکت موف
انقالبـــی با روحیه، با مجاهدت فّعال شـــده اند، وارد میدان شـــده اند، کار کرده اند، پیش رفته ایم. ما در زمینه ی پیشـــرفت علمی، 
در زمینه ی پیشـــرفتهای صنعتی، پیشـــرفتهای فّنی، پیشـــرفتهای سیاســـی، بخشـــهای گوناگون، آنجایی که افـــراد مؤمن، آگاه، 
وارد، انقالبی، وارد میدان بودند، توانســـته ایم پیشـــرفت کنیـــم؛ ]اّما[ هر جا کار زمین مانده، انســـان نگاه کـــه میکند، میبیند پای 
فرصت طلبی ها در میان است، پای فساد، اشرافی گری و نگاه های غیر انقالبی، حرکتهای غیر انقالبی ]در میان است[؛ اینها است که 

موجب میشود که کارها روی زمین بماند و پیشرفت نکند.         1400/10/1۹    

پیشرفت کشور با میدان داری افراد مومن انقالبی حاصل می شود 

حزب اهلل این است  

خلق فرصت با غیرت دینی و عقالنیت
نگاهی به نقش راهگشای غیرت ورزی عقالنی در جامعه ایرانی

 شـــخصّیت هایی که بیشـــترین غیرت دینی را دارند، اینها 
غالبـــًا دارای عقالنّیـــت باال هســـتند؛ نمونه اش شـــخص 
امام بزرگوار؛ اوج غیـــرت دینی بود، واقعـــًا هیچ  کس را ما 
ندیدیم و نشـــناختیم کـــه از لحاظ غیرت نســـبت به دین و 
فرهنگ دینی و زندگی دینی و ســـْبک زندگی دینی و احکام 
دینی مثل امام بزرگوار باشد؛ در عین حال در اوج عقالنّیت 
بود؛ خردمند، عاقل و دانشـــمند. و من خوب است در این 
مناسبت یاد کنم از فقیه و فیلســـوف معاصرمان، مرحوم 
آیت اهَّلل مصباح یزدی که ایشـــان هم همین  جـــور بودند؛ 
ایشـــان هم انصافًا شـــاگرد شایســـته ی امام بود و هم در 
غیرت دینـــی در اوج بود، هـــم در عقالنّیت، یک فیلســـوف 
به معنای واقعی کلمه بود. قیـــام نوزدهم دی یک ترکیب 

درخشانی است از غیرت و عقالنّیت.            1400/10/1۹

شخصیت  

آیت اهلل مصباح شاگرد شایسته امام خمینی بود

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 323     |     هفتـه چهـارم دی 1400     |     

تحریف برایتحریف برای  تطهیر پهلویتطهیر پهلوی
بزک کنندگان پهلوی و وارونه نمایان حقایق تاریخ ایران چه هدفی را دنبال می کنند؟بزک کنندگان پهلوی و وارونه نمایان حقایق تاریخ ایران چه هدفی را دنبال می کنند؟

ی اهَّلل« 
َ
امتیاز شهدای شما که در دفاع از مرزهای عقیدتی و مرزهای حّساس، به شهادت رسیده اند، این اســـت که داوطلبانه به استقبال شهادت رفتند؛ »َو َمن َیخُرج ِمن َبیِتِه ُمهاِجرًا ِإل

این یک هجرت باارزش است؛ از خانه ی خودشان، از راحت خودشان به سراغ جهاد فی ســـبیل اهَّلل میروند. این یک امتیاز بزرگ است. البّته در جنگ تحمیلی هم از این قبیل زیاد داشتیم، 
لکن این معنا در مورد شهدای عزیزی که در دفاع از حرمهای مطّهر ائّمه به شهادت رسیدند عمومّیت.        13۹7/12/22    

مزار: امامزاده طاهر)ع( مهرشهر کرج

شهادت هجرت به سوی خداست
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم محمد اینانلو 

شهید هفته  

محل شهادت: سوریه - خان طومان تاریخ شهادت: ۲۱ دی ۱۳۹4

ورشســتگی نجات پیدا کند. در همان ســالی کــه این مبلغ 
هنگفــت به عنــوان کمک بــه انگلیــس داده شــد، تنها یک 
درصــد از روســتاهای کشــور آب آشــامیدنی ســالم و چهار 
ــم، جلــد 4، صفحــه 67 و 

َ
درصــد بــرق داشــتند.«      )یادداشــت های َعل

صفحه 1۹3( از این دســت نمونه ها فروان اســت، اما برگردیم 

به ســؤال مطرح شــده در بخــش قبلــی؛ جریــان تحریف، 
ایــن واقعیت های تلــخ و دردناک را چطــور تحریف می کند 
و چگونــه دودمــان پهلوی را »دلبــر« و  انقــالب را »دیو« و 

معرفی می کند؟!

    انقالب را چطور تحریف می کنند؟
شــناخت ترفندهــای جریــان تطهیر پهلــوی بــرای تحریف 
واقعیت هــای دوران پیــش از انقــالب، چنــدان ســخت و 
پیچیده نیســت؛ تکنیک این جریان، تکــرار چندباره و پمپاژ 
اطالعــاِت »دروغ« در میــان مشــکالت روزمــره و ســوء 
استفاده از  ناآگاهی های گروه های مختلف جامعه درباره 
وقایــع تاریخــی آن دوران اســت. تصویرســازی دروغین از 
واقعیتهــای دوران ســیاه پهلوی در ذهن نســل جوان که 
خفقان و شــرایط سخت آن دوران را از نزدیک لمس نکرده 
یکــی از اصلی تریــن کارهــای بزک کننــدگان پهلوی اســت.  
جریانی که بــا تبیین هــای دروغ از تاریخ،هــدف اصلی اش 
کــه همــان  زیر ســؤال بردن اصــل انقــالب  اســت را دنبال 
میکند، تا »یــک جواِن امــروز بگوید:عجــب! اینها آدمهای 
بدی نبودند، اوضاع بدی نبود؛ پــس چرا انقالب کردید؟«    
       13۹7/3/7گاهی این جریان به صورت گسترده و به سبک 
بمباران اطالعاتی، بدون آنکه تصویری از  استبداد خاندان 
پهلــوی نشــان دهــد ، قطعــات تقطیع شــده از فیلم های 
رنگــی و گزارش های ســال های پیش از انقالب را از آرشــیو 
خود بیرون می آورد و با بازنشر آن درشبکه های اجتماعی 
سعی دارد تا شرایط رفاه و آرامش و پیشرفت در آن دوران 
را القــاء کند! حتــی گاهی بــرای دفــاع از دیکتاتوری ســیاه 
پهلوی به انتشــار تــک عکس هایی روی مــی آورد که ظاهرا 
نمایــی جذاب و دل نشــین از شــهرهای آن روزگار را نشــان 
می دهــد امــا کوچک ترین اشــاره ای بــه زاغه نشــین های  
تهران و اوضاع ســخت زندگــی روســتاییان محرومی  که از 

امکانات اولیه زندگی هم برخوردار نبوده اند نمی کند.
بــا کنار هم قــراردادن قطعــات پــازل  این جنــگ تبلیغاتی،  
می تــوان گفــت کــه اگــر به خوبــی بــه اهــداف و آرمانهای 
انقــالب عمــل نکنیــم و بــه مــوازات آن، حقایق انقــالب را 
به موقع تبیین نکنیم، ضربــه خواهیم خورد. حقیقت این 
اســت که فعالیت جبهه مؤمــن انقالبــی در مقابل جریان 
تحریــف انقــالب نیازمنــد تقویــت اســت؛ اگرچه دشــمن 
تاکنــون در رســیدن به اهدافش نــاکام مانده اســت، آنها 
»ســعی میکنند چهره ى خاندان خبیث و منحوس پهلوى 
را َبزک کنند، آرایش کنند امروز ســعی می شــود ]توّســط [
همــان جبهــه ى مقابل نظام اســالمی. پشــتیبانها همان 
کســانی هســتند کــه با اصــل انقــالب مخالــف بودنــد، با 
مردمــی که انقالب کردنــد مخالف بودند، بــا وفادارى این 
ق نشدند؛ 

ّ
مردم به انقالب بشــّدت مخالفند. تا کنون موف

امید بســته بودند بلکه بتوانند نســل دّوم و سّوم انقالب 
را روى گــردان کننــد، نتوانســتند. نســل ســوم انقــالب را 

نتوانستند از انقالب روى گردان کنند.«     13۹3/10/17


