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هر جا هســـتید، هـــر که هســـتید، در هر لباســـی 
هستید، در هر ِسّنی هســـتید؛ ای جوان! ای پسر 
و دختر جوان! ای مرد و زن میانسال! ای پیرمردان 
و پیرزنان! ای فقرا! ای اغنیا! ای علما! ای متوّسط 
السوادها! هر که هستید، اگر احساس نیاز به خدا 
میکنید - که هر انســـاِن ســـالمی این احساس را 
میکند - بدانید که خدا نزدیک اســـت! یک لحظه 
دلتان را به خـــدا متوّجه کنید؛ جـــواب را خواهید 
شنید. ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف 
بزند، ولی جواب الهی را نشـــنود! خدا به ما جواب 
میدهد. وقتی دیدید دِل شما ناگهان منقلب شد، 
این همان جواِب خداســـت. وقتی دیدید اشـــِک 
شما جاری شـــد، وقتی دیدید روح شما به اهتزار 
در آمد، وقتی دیدید طلب، با همه وجود از سر تا 
پای شما جاری شد، بدانید این همان پاسخ الهی 

است؛ این همان جواب خداست .    1373/11/14

بعد از پیروزی انقاب اســـامی دشـــمن خواسته 
اســـت بیـــن ایـــران انقابـــی و اســـامی و بقیـــه ی 
ملتهـــا جدایی بینـــدازد. از خـــدا میخواهنـــد که در 
دنیای اســـام گفته شـــود: »اینها شـــیعه هستند 
و انقابشان انقاب شـــیعی اســـت و به ما سنیها 
ربطی ندارد«! ملت ایران از اول انقاب گفته اســـت 
بله، ما شـــیعه و موالیـــان اهل بیـــت پیامبریم؛ اما 
این انقاب، یک انقاب اســـامی بر اســـاس قرآن، 
بر اســـاس توحید، بر اساس اســـام خالص و ناب، 
بر اســـاس وحدت و برادری بین همه ی مســـلمین 
است.  نگذارید این وحدت خدشه دار بشود. سایر 
ملتهای مســـلمان در کشـــورهای دیگر نگذارند که 
نویســـندگان و قلم به دســـتهای مزدور، علیه ملت 
ایران و انقاب اسامی و جمهوری اسامی مطلب 
بنویسند و تهمت و افتراء پخش کنند.       137۰/7/۵  

انقالب ما اسالمی و بر مبنای وحدت خدا نزدیک است
مسلمین است

مبارزه مردم با نظام شاهنشاهی 
ناشی از اعتقادات دینی بود

خطبه های انقالب  درس اخالق  

اکنون که کشـــور ما دهۀ فجر و ســـالروز 
اســـتقال و آزادی خـــود را از چنـــگال 
َبرجنایتکاران جشن می گیرد، اینجانب 

َ
ا

ســـالروز پیروزی اســـام و کشـــور و دهۀ مبارک فجر را به ملت 
محترم و خصوص شهدا و مجروحین و معلولین و بازماندگان 
و متعلقان آنان تبریک عرض می کنم. پیروزیها و ســـرافرازیها 
و افتخـــارات ملت، مرهون فـــداکاری این عزیزان و همرزمان 
آنان اســـت. این فداکاران نشـــانهای افتخار بـــر بازوی ملت و 
جبیـــن امتند. تاریـــخ، مجاهدات آنان را ضبـــط و مائکة اهّلل  
در دفاتـــر ملکوتی ثبت می نماینـــد. خداوند تبارک و تعالی از 
رحمت سرشار خود، شهیدان را برخوردار و آسیب دیدگان و 
بازماندگان شهدا و خاندان این عزیزان را سامت و سعادت 
ابدی عنایت فرماید. ســـام بر ملت مبارز و درود بر شـــهیدان 
و رزمندگان آســـیب دیده و افتخار و ســـعادت و پیروزی برای 

مجاهدین اسام در جبهه های دفاع از حق.    13۶۰/11/۲1 

این که شـــما می بینید در قرآن کریم این قدر روی »صراط مستقیم« تکیه شـــده و پیغمبر را رهرو صراط مستقیم 
می داند - »یس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم)1(« -، یا »اهدنا الصراط المستقیم)۲(« 
در ســـوره ی حمد هر روز بارها تکرار می شـــود، و آیات متعدد دیگر صراط مســـتقیم - برای این است که اهمیت 
صراط مســـتقیم را به ما نشان دهد. صراط مســـتقیم، همین صراطی اســـت که از بین حرمات اهّلل عبور می کند، 
که انســـان دائم در حوزه ی وسوســـه و جاذبه ی آنهاســـت. در جاده ها گاهی برای انســـان پیش می آید: انسان 
همین طور که می رود، راهی که علی الظاهر مســـتقیم اســـت، راه یک کوره ده اســـت و به یک کوره ده می رســـد. 
راه اصلی واقعی، انحنایی دارد و آدمی ملتفت نیســـت که این، راه اصلی اســـت؛ بلکه خیـــال می کند راه اصلی و 
مستقیم، همان راهی است که به کوره ده ختم می شـــود! شناختن راه مستقیم، کار بسیار مشکلی است و برای 

تشخیص آن، انسان از خدای متعال باید کمک بخواهد.   1371/11/4     |    1(  یس: آیات 1 تا 4          ۲(  حمد: ۶

کالم امام   

به رسم آیه ها   دولت جوان حزب اللهی  

خانواده ایرانی  

مناسبت  

ق ترین کار برای خنثی کردن تحریمها 
ّ

به نظر ما بهترین و موف
همین تاش واقعی -نه تاش شعاری؛ تاش واقعی- برای 
ی را درست 

ّ
ی است. اگر ما توانستیم تولید مل

ّ
تقویت تولید مل

تقویـــت کنیم، به معنای واقعـــی کلمه تقویت کردیم و دنبال 
کردیـــم، با برنامه ریزی، با پیگیری این را دنبال کردیم، مطمئن 
باشـــید کـــه تحریمها اّول خنثی میشـــوند، بعـــد هم برطرف 
میشوند؛ یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه 
نخورد و زنده شد و تاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر 

میشود که تحریم را بردارد.    14۰۰/۲/1۲

هر کسی که به قصد خدمت یک حرکتی انجام داده -خدمت به مردم و کار در راه خدا- این در دیوان 
الهی فراموش شـــدنی نیست. ممکن است آن زحمتی که یکی کشـــیده، حرصی که خورده برای یک 
مسئله ای، تاشی که کرده، کسی هم نداند، جایی هم گفته نشود، اّما کرام الکاتبین میدانند و علم 
خدای متعـــال احاطه ی به همه چیز دارد. هر کســـی برای خـــدا کار کرده، برای خدمـــت به مردم کار 
کرده، با اخاص کار کرده، بداند که ســـعی اش ضایع نشده است و ان شـــاءاهّلل نزد خداوند متعال 
مأجور اســـت. ذخیره ی واقعی این است؛ ذخیره ی واقعِی دوران مســـئولّیت این است. اهل دنیا از 
مسئولّیِت ریاست و وزارت و مدیرّیت و امثال اینها استفاده میکنند برای اینکه برای دنیای خودشان 
یک چیـــزی ذخیره کننـــد. می بینید دیگر؛ در دنیا معمول اســـت ایـــن کار. در منطـــق دین و فرهنگ 

اسامی این جوری نیست؛ ذخیره، ذخیره ی اخروی است.         14۰۰/۵/۶ 

 عنصر اصلِی تشـــکیل خانواده، زن اســـت، نـــه مرد. بدون 
مرد، ممکن است خانواده ای باشد. یعنی اگر فرض کنیم 
در خانواده ای، مرد خانواده حضور نداشـــته باشـــد، یا از 
دنیا رفته باشـــد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار 
باشـــد، خانواده را حفظ میکند؛ اما اگـــر زن از خانواده ای 
گرفته شـــد، مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند. بنابراین، 
ت این که اســـام این قدر 

ّ
خانـــواده را زن حفـــظ میکند. عل

به نقـــش زن در داخـــل خانواده اهمیـــت میدهد، همین 
اســـت که زن اگر به خانواده پایبند شد، عاقه نشان داد، 
به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رســـید، آنها 
را در آغوش خود بـــزرگ کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی 
فراهـــم کرد و در هـــر فرصتی به فرزندان خـــود مثل غذای 
جسمانی چشـــانید، نســـلها در آن جامعه، بالنده و رشید 

خواهند شد. این، هنر زن است.     137۵/1۲/۲۰

بزرگان علمای زمان، پیش امام باقر درس میخوانند و اســـتفاده میکنند. شـــخصّیت معروفی مثل عکرمه شـــاگرد 
ابن عّباس وقتی می آید خدمت امام باقر، برای اینکه از آن حضرت حدیث بشـــنود -شـــاید هم برای اینکه امتحانش 
بکند- دســـت و بالش میلرزد و در آغوش امام می افتـــد؛ بعد خودش تعّجب میکند، میگوید یا ابن رســـول اهّلل! من 
بزرگانی مثل ابن عّباس را دیدم و از آنها حدیث شنیدم ]اّما[ هرگز این حالتی که در مقابل تو به من دست داد، برای من 
َک َبیَن َیَدِی ُبُیوٍت 

َ
هِل الّشاِم! ِاّن

َ
َک یا ُعَبیَد ا

َ
دست نداده بود؛ و ببینید امام باقر در جوابش چقدر صریح میگویند »َویل

َع َو ُیذَکَر ِفیها اســـُمه«؛ ای بنده ی کوچک شـــامیان! تو در مقابل عظمت معنوّیت اســـت که مجبوری 
َ

ن ُترف
َ
ِذَن اهّلُل ا

َ
ا

این جور به خودت بلرزی. کسی مثل ابوحنیفه که از فقها و بزرگان زمان اســـت، می آید خدمت امام باقر و از آن حضرت 
معارف و احکام دین را فرا میگیرد، و بسیاری از علمای دیگر جزو شاگردان امام باقر هستند و صیت علمی امام باقر در 

اکناف عالم میپیچید که به »باقرالعلوم« معروف می شود.     13۶۵/4/۲8    |    اول رجب، سالروز والدت حضرت امام محمد باقر  تهنیت باد

با برنامه ریزی به تقویت تولید ملی کمک کنیم

خدمت به مردم نزد خدا ماجور است

قوام خانواده به حضور زن است

عالمان بزرگ، شاگردان امام باقر؟ع؟بودند

با افتخار ایرانی  

پیروزی انقالب اسالمی مرهون 
فداکاری ملت ایران است

از خداوند برای تشخیص صراط مستقیم کمک بخواهیم

افتخار جمهوری اســـامی امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیســـتی نیرو داریم؛ نیروهای خودمان یا نیروهای حزب اهّلل یا 
نیروهای مقاومت یا نیروهای امل. ما امروز آنجا، باالســـر اینها نیرو داریم. این برای اسام و برای جمهوری اسامی خیلی افتخار بزرگی است. 

جوانهایی که رفتند در سوریه یا در عراق و به شهادت رسیدند،  این بصیرت را داشتند، میفهمیدند که دارند چه کار میکنند.     13۹7/1۲/۲۲ 

مزار: تهران، بهشت زهرا؟اهس؟

 امروز نیروهای ایران اسالمی باالی سر صهیونیست ها هستند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور

شهید هفته  

محل شهادت: حلب سوریه تاریخ شهادت: 13 بهمن 1398

چرا امروز مقاومت یمن، مدافع تمامی ملتهای مسـتقل غرب آسـیا و مستضعفان جهان است؟

عکس نوشت  

تصویری از حضور آیت اهلل خامنه ای در تظاهرات دوران انقالب

خنجر یمنی در قلب نقشه استکبار

سؤال: آیا امر به معروف حتما باید به صورت دستوری باشد یا می توانیم با توصیه، خواهش و...، امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

جواب:   اگر با توصیه، موعظه، بیان حکم شرعی و مانند آن، اثر مطلوب حاصل شود، امر و نهی واجب نیست؛ در غیر این صورت اگر 
احتمال بدهد که امر و نهی اثر دارد، باید امر و نهی کند و در صورتی که امر و نهی با زبان نرم و اخاق خوش تأثیر داشـــته باشد، جایز 

نیست با تندی و خشونت امر و نهی نماید.

حکم شرعی امر به معروف به صورت دستوری

احکام  

یادداشت هفتــــه  گزارش هفته  

نظام پادشـــاهی در ایران پوک شـــده بود. به خاطِر چـــه؟ به خاطِر 
حضور مردم. مـــردم به چه خاطر به میدان آمدنـــد؟ به خاطر دین. 
چون شعار، شـــعاِر اســـامی بود؛ چون پیشـــوایان، پیشـــوایاِن 
اســـامی و روحانیوِن مـــورد اعتماِد مـــردم بودنـــد.در بین مردم، 
کســـان زیادی بودند که بـــه روحانیون کمـــک می کردنـــد و به آنها 
مشـــورت می دادنـــد. حّتـــی در بعضـــی از شـــهرها، روحانیـــون را 
راهنمایـــی می کردنـــد. امـــا عامـــه مـــردم و توده هـــای میلیونی 
در سرتاســـر کشـــور، چـــون می دیدنـــد در رأِس علمـــای بـــزرگ و 
روحانیون موّجـــه، امام بزرگوار قـــرار دارند، که هـــم مرجع تقلید و 
هم روحانی ای در ســـطح عالی دینی اند، به صحنه می آمدند. این 
انقاب استثنایی، این گونه پدید آمد و به پیروزی رسید. به تعبیری 
دیگر، انقاب ما بـــه برکت حضور مردم شـــکل گرفـــت؛ مردمی که 

حضورشان در صحنه، ناشی از اعتقادات دینی بود.     1373/11/14

قـــرار چیزی دیگری بود! این را از همان میانه جنگ 33 روزه هم کامًا 
می شد فهمید. وزیر امور خارجه وقت ۵۲ ساله آمریکا در روزهایی که 
شـــعله جنگ علیه لبنان باال گرفته و هر روز خبر بمباران های ســـنگین 
و جان دادن غیرنظامیان لبنانی روی خط رســـانه ها می رفت با ایهود 
اولمـــرت، نخســـت وزیر وقت رژیم صهیونیســـتی کنفرانس مشـــترک 
خبـــری ترتیب داده و در حال تراشـــیدن تئوری های نظری برای جنگی 
بود که اسرائیلی ها راه انداخته بودند.  جمات آن روز خانم کاندولیزا 
رایس خیلی ها را در شـــوک فروبرد: »آنچه ما در اینجا و جنگ اسرائیل 
علیـــه لبنان می بینیـــم، به یک معنا، افزایش درد اســـت؛ درد زایمانی 
کـــه خاورمیانه جدیـــد را دارد وضع حمل می کند. هـــر کاری که آمریکا 
می کند در عین حال باید از این اطمینان برخورد باشد که ما به سمت 
خاورمیانه جدید پیش می رویم و به خاورمیانه سابق برنمی گردیم.« 
جمات واضح تر و روشن تر از آن اند که بخواهند مورد تفسیر و تحلیل 

قرار گیرند. 

    یک خواب استعماری
آمریکایی ها و اسرائیلی ها برای غرب آسیا همان خوابی را دیده بودند 
که 1۰۶ ســـال قبل، اســـتعمار انگلیس و فرانســـه برای منطقه دیده 
بودند. زمانی که در اوج روزهای جنگ جهانی اول و آتشـــی که به جان 
ســـرزمین های مســـلمان منطقه افتاده بود و حتی ایران هم از آن در 
امان نماند، انگلیســـی ها و فرانسوی ها در نشستی محرمانه دورهم 
نشســـتند و پای توافق سایکس-پیکو را امضا کردند که  بنیان تجزیه 
خاک بزرگ ترین امپراتوری مســـلمان منطقه را تشـــکیل داد و آن را به 
منطقه ای تبدیل کرد که ســـال ها بعد دوباره مقامات صهیونیست و 
کاخ ســـفید هوس تجزیه مجدد و چینش جدید آن به سرشـــان بزند. 
لبنان قرار بود ایستگاه نخست طرح تقسیم مجدد منطقه غرب آسیا 

باشد؛ اما این بار طبق منافع آمریکا و صهیونیست ها. 
خط مقدم نبرد مقاومت لبنان با صهیونیســـت ها در جنگ 33 روزه از 
نظـــر مقیاس جغرافیایی کمتـــر از صد کیلومتر بود، اما باطن این خط 
مقدم تمام جهان اســـام و مقاومت علیه تمام کفر و اســـتکبار بود. 
خوابی که کاخ ســـفید برای منطقه دیده بود یا تعبیر می شـــد و مثل 
یک قرن قبل دوباره ورق به نفع اســـتعمار برمی گشت، یا ... . شکست 
یا پیروزی در قدم اول، مقدمه شکست یا پیروزی های بعدی بود. برای 
همین بود که مقاومت هم تمام قد ایســـتاد. جمهوری اسامی ایران 
نیز بنا به هویت اســـامی و جایگاه خـــود، بخش مهمی از آرایش این 
تقابل و مقاومت دربرابر نقشه استعمار برای این منطقه بود. پشت 
اســـرائیل به آمریکا گرم بود و پشـــت مقاومت به جمهوری اســـامی 

ایران؛ صف آرایی جبهه باطل دربرابرجبهه حق. 

    کاِخ داعش پروِر سفید
حاال پانزده سال از آن روزی می گذرد که سران کاخ سفید خواب خود 
برای تغییر منطقه غرب آسیا را رسمًا و صریحًا پشت تریبون رسانه ای 
اعـــام کردند. اوضاع در جنگ 33 روزه طبق خواب آمریکایی ها پیش 
نرفت و مقاومت از آن معرکه سربلند بیرون آمد. طرح آمریکایی برای 
برهـــم زدن هویت منطقه به دیوار خورده بود. سلســـله ناآرامی ها و 
اعتراضات مردمی در کشورهای عربی از مصر و تونس گرفته تا سوریه 
و بحریـــن و در ادامه هم یمن، طمع کاخ ســـفید را بـــرای انحراف این 
جنبش ها به ســـمت جریان های متمایل به غرب و آمریکا برانگیخت. 
در این صورت، نقشـــه آمریکایی تغییر منطقه که با مداخله مستقیم 
صهیونیســـت ها و آمریکایی ها با شکست مواجه شده بود این مرتبه 
توســـط عواملی هم ســـو با کاخ ســـفید از بطن خود جوامع منطقه 
رقم می خورد. در چنین شـــرایطی است که آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و ایـــادی عـــرب آن ها در منطقـــه علنـــًا وارد فاز حمایـــت از گروه های 

تروریستی در منطقه می شوند. 
راند پاول، یکی از ســـناتورهای وقت آمریکایی، پنج ســـال قبل در نقد 
سیاســـت های نادرســـت کاخ ســـفید و مداخله بیش  از حد در بحران 
ســـوریه، این کشـــور را عامل به وجودآمدن پناهگاهی مناسب برای 
تروریست های غرب آســـیا و کشیده شدن هرج ومرج به شمال عراق 
توصیف کرده و جمات عجیبی بر زبان رانده بود: »داعش در سوریه 
متحد ما بود. ما برای عقب راندن نیروهای وفادار به دولت دمشـــق، 
به شـــبه نظامیان ساح دادیم و مکانی امن برای این افراد در سوریه 
درست کردیم. به نظر من، دخالت ما در سوریه منجر به اوضاع جاری 
عراق شـــد.« مایکل تی.فلین، از مســـئوالن ســـابق آژانس اطاعات 
دفاعـــی پنتاگـــون هم در یـــک مصاحبه تلویزیونی با شـــبکه الجزیره 
صریحًا اعام کرده بود رشـــد داعش نتیجه مســـتقیم حمایت ایاالت  
متحده از شورشـــیان سوری بود که هســـته مرکزی جنگجویان آن را 

القاعده عراق تشکیل می دادند.
آنچـــه امـــروز در یمن اتفاق می افتد فعًا و تـــا این لحظه، آخرین حلقه 
سلســـله اقدامات اســـتکباری برای تعبیر خوابی است که پانزده سال 
قبـــل کاندولیزا رایـــس آن را درد زایمان خاورمیانه جدید توصیف کرده 
بود. باطن درگیری ها در یمِن امروز همان باطن درگیری های مقاومت 
لبنان با ارتش عبری در جنگ 33 روزه اســـت. ســـاده انگاری اســـت که 
تصور شود رزمندگان یمنی امروز در این کشور صرفًا مشغول مبارزه با 
اشغالگرانی هستند که به رهبری سعودی ها مردم این کشور را از زمین 
و هوا و دریا به محاصر خود در آورده اند. باطن معرکه امروز یمن همان 
باطـــن معرکه جنگ 33 روزه لبنان و جنـــگ ۲۲ روزه غزه و درگیری های 

محور مقاومت با تکفیری های دست ساخته آمریکا و اسرائیل است. 

وضعیت امروز یمن دســـت آمریکا و صهیونیســـت های اســـتعمارگر 
اســـت که از آستین ســـعودی بیرون آمده و در پی وضع حمل نوزاد 
نامشـــروعی است که پانزده سال قبل سقط شده بود. یمن، خواب 
استعماری تغییر هویت مقاومت در غرب آسیا را به هم ریخته است، 
کمااینکـــه پیش از این مقاومت در عراق و ســـوریه همین کار را کرده 
بود. از یاد نبریم که داعش خیال داشت کشور سومی بین دو کشور 
عراق و سوریه به وجود آورد و حتی نقشه تمامیت ارضی خود را هم 

منتشر کرده بود.
حاال با چنین نگاهی می توان ســـکوت مرگبـــار مجامع غربی مدعی 
حقوق  بشـــری نســـبت بـــه فجایع امـــروز یمـــن را رمزگشـــایی کرد؛ 
درحالی که شـــهر صنعـــا در روزها و هفته های اخیـــر بعضًا در کمتر از 
چند ســـاعت بیست مرتبه مورد حمله جنگنده های ائتاف به رهبری 
ســـعودی قرارگرفتـــه و حتـــی مدرســـه و زندان و بیمارســـتان هم از 
ایـــن حمات در امان نیســـتند، اما حقوق بشـــر انـــگار در غرب مرده 
اســـت. موضوع محدود به این ســـکوت نیست. ارســـال و صادرات 
ســـاح به عربســـتان هم همچنان ادامـــه دارد و در این زمینه فرقی 
بیـــن جوبایدن،دونالد ترامـــپ و باراک اوباما و آنگا مرکل نیســـت.

نقشه اســـتعماری آمریکا برای بازآرایی منطقه غرب آسیا در راستای 
منافع کاخ ســـفید و صهیونیســـت در لبنان، ســـوریه و عراق به دیوار 
محکـــم مقاومـــت خـــورد. این مـــوج حاال به یمن رســـیده اســـت. 
رزمنـــدگان یمنی نه فقط مدافعان خاک یمن که مدافعان کل غرب 
آســـیا محسوب می شـــوند و همان آینده ای در انتظارشان خواهد 
بـــود که امروز در لبنان و عراق و ســـوریه می بینیم: »به وضوح امروز 
آمریـــکا، در این منطقه ضعیف تر از ده ســـال پیش و بیســـت ســـال 
پیش اســـت؛ به وضوح رژیِم صهیونیســـتِی خبیث، امروز ضعیف تر از 
گذشـــته اســـت. چند ســـال قبل از این، رژیم صهیونیستی در مقابل 
حـــزب اهّلل لبنان شکســـت خـــورد؛ 33 روز توانســـت مقاومت بکند 
و بعد شکســـت خورد؛ دو ســـال بعد از آن در مقابل فلســـطینی ها 
۲۲ روز توانســـت مقاومت کند و شکســـت خورد؛ چند ســـال بعد در 
مقابل مردم مظلوم غزه 8 روز توانســـت مقاومت بکند و شکســـت 
خـــورد ... اگر مســـلمان ها ِبایســـتند، بر همه ســـازوبرگ قدرت های 
طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد. امروز مردم یمن سخت ترین 
شکنجه ها را دارند از ناحیه ی دولت سعودی و همراهانش و آمریکا 
-پشـــتیبانش- تحمـــل می کننـــد، لکـــن بدانید قطعـــًا ملت یمن و 
انصاراهّلل پیروز خواهند شـــد ... تنها راه، مقاومت اســـت و آن چیزی 
که امروز آمریکا و متحدینش را دستپاچه کرده که به حرف های یاوه 
و به کارهای غلط متوسل می شوند، ایستادگی ملت های مسلمان 

اســـت و این ایستادگی نتیجه خواهد داد.«     13۹7/۹/4

وقتــی نخســتین جرقه هــای انقاب مــردم ایــران در ماه های 
نخســت ســال 4۲ زده شــد و در 1۵ خرداد همان ســال شــعله  
کشــید، شــاید کمتر کســی امید داشــت که این حرکت مردمی 
به ســرانجام برســد. رژیمــی تــا ُبــن دنــدان مســلح کــه نقش 
ژاندارمــی آمریــکا در منطقه را بازی می کرد و نظام ســلطه  خط 
قرمزش بود برســرکار بود.  خیلی ها امیدی به آینده این حرکت 
نداشــتند. نه پای امکانات مالی برای پیــروزی در میان بود و نه 
پای اسلحه و پشتیبانی نظامی؛ اما این حرکت پانزده سال بعد 
به بار نشســت و بنیان یک ســلطنت ۲۵۰۰ ســاله شاهنشاهی 
را کــه مــردم در آن جایــی نداشــتندبرکند. چطور؟!  پاســخ یک 
کلمــه اســت: »روشنگری«.روشــنگری رهبران نهضــت درباره 
ماهیت حکومت طاغوتی پهلوی و آنچه در پشــت  می گذشت 
و آگاهــی مردم، باعث شــد تــا حکومت دست نشــانده ای که از 
انواع پشــتیبانی ها برخوردار بــود، در مقابل اراده مردم به زانو 
دربیاید و پســر رضاخان میرپنج، به بهانه اســتراحت، از کشــور 
فرار کند و ایران به دســت ایرانیان بیفتد.  روشــنگری مفهومی 
اســت که امروز و در نخســتین گام های چله دوم انقاب هم در 
بیان رهبر انقاب با عنوان »جهاد تبیین« پیش روی آحاد مردم 
و نخبگان قرار گرفته اســت. اگر روشــنگری یــا تبیین به خوبی و 
به موقــع انجام شــود، بدنه جامعه حقایــق را به خوبی درک و 
به موقع هم اقدام می کنند. بنابراین، باید »به مســئله  تبیین 
اهمیت بدهید. خیلی از حقایق هســت که باید تبیین بشود ... 
حرکت تبیین خنثی کننده توطئه  و حرکت دشــمن اســت ... هر 
کدام از شــما به عنــوان یک وظیفه، مثل یــک چراغی، مثل یک 

نوری پیرامون خودتان را روشن کنید.«     14۰۰/7/۵
امــا »جهــاد تبییــن« در ســال های ســیاه حکومــت اختناقی 
طاغــوت چطور رقــم خورد؟ به بیــان دیگر، در ســال هایی که 
تــرس و دلهــره از هیمنــه نظامــی حکومــت شاهنشــاهی و 
دســتگاه امنیتــی خوف انگیــز آن برخــی گروه های مبــارز را به 
 دســت  بــردن به اســلحه و مبــارزه نظامــی ترغیب کــرده بود، 
درس آموختــگان مکتــب امام صــادق چه روشــی را برای 

مبارزه در پیش گرفته بودند؟ پاسخ »جهاد تبیین« است.

    تبیین اساس کار انقالب اسالمی 
مرور تاشها و خون دل خوردن های پیشتازان نهضت مردمی 
درآن ســـالها نشـــان دهنده نقش تبیین و روشـــنگری است. 
امام خمینی� و شـــاگردان او از هر فرصتی برای روشـــنگری 
دیگران اســـتفاده می کردند؛ منبر،مســـجد و هیئت، صحن 
دانشـــگاه، روســـتای دورافتاده، محافل خانگی، بازار و گذر و 
هر کوی و برزن شـــده بود جایی برای بیـــان حقایق جنایت ها 
و خیانـــت هایی که رژیم وابســـته پهلوی علیه مردم و حقوق و 
آزادی های آنان می کرد؛ لشـــکر تبیین گران، از ســـرما و گرما و 
دوری مسیر و دژخیمان ســـاواک ترسی نداشتند؛ هر کجا که 
بودنـــد آنجا محل جهاد بود. حتی وقتی  در تبعید هم بودند، 
بحث شـــان به راه بـــود.  نقطه ثقل این فعالیت هـــا، ارتباط با 
بدنه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و پاســـخ به ســـؤاالت 
آن ها درباره واقعیت های نهضت بوده است.  در حالی که رژیم 
پهلـــوی هر روز بـــه افزایش توان نظامـــی و امنیتی خود علیه 
مخالفان مشـــغول بود و تاش می کرد با سرنیزه، مخالفان 
خود را ســـرکوب کند اما غافل بود که روش انقاب اسامی، 
پرورش و هدایت افکار و تسخیر قلوب است؛ تشکیل جلسات 
و حلقه های فکری در شـــهرهای مختلف، جلسات سخنرانی 
حسینیه ارشاد، دست به دست شدن کتاب های امام خمینی 
درباره والیت فقیه، انتشـــار آخرین مواضـــع امام خمینی � 
در قالب اعامیه ها به صورت وســـیع در کشور توسط شبکه 
های مردمی، فعال شـــدن شـــبکه روحانیـــون و علمای باد 
و ایفای نقش هدایت فکری و سیاســـی مـــردم، همراه کردن 
نسل جوان دانشـــگاهی با بحث و نظر پیرامون جهان بینی و 
ایدئولوژی اســـامی و پاسخ به شبهات نسل جوان آن روزها، 
بخشـــی از فعالیت هایی بود که شـــاگردان راستین امام  روح 

اهّلل برای مبارزه علیه طاغوت سامان دیدند. 

    انقالب ثمره جهاد تبیین
انقــاب اســامی حاصــل تــاش در جهــت تبییــن مفاهیــم 

اسامی و تبلیغ و توسعه پیام دین در میان مردم بود، تبیینی 
که کوشید تا مفاهیم را از گوشه کتاب ها و متون علمی خارج 
کرده و به صحنه اجتماعی بیاورد، به تعبیر رهبر انقاب »امام 
ما 

َ
ایــن معنا را آوردند بــه میدان عمل؛ از آیه ی شــریفه ی: »ِاّن

ــرادی« اســتفاده 
ُ

ن َتقومــوا هلِل َمثنــی َو ف
َ
ِعُظُکــم ِبواِحــَدٍة ا

َ
ا

ن َتقومــوا هلِل َمثنــی َو 
َ
کردنــد بــرای ایــن معنــا، نــه اینکــه »ا

ــرادی« تا برویــد نماز بخوانید؛ نه، تا حکومت درســت کنید، 
ُ

ف
تا نظام اســامی درســت کنید. امام از این اســتفاده کرد، یک 
نهضت راه انداخت در سال 41، بعد در طول زمان، متفّکرین، 
عاقه منــدان، ارادتمنــدان،  شــاگردان امــام و در رأس همه 
خــود امــام، این فکــر را تغذیه کردنــد تا منتهی شــد به وجود 
انقــاب، پدید آمدن انقاب و پیروزی انقاب و تشــکیل نظام 
برآمــده  از انقــاب. یعنی ببینیــد، مفاهیم قرآنی و اســامی، 
مفاهیــم معرفتــی اســام، این  جــور میتواند در زندگــی تأثیر 

ببخشد وقتی که وارد میدان عمل شد.«         13۹۹/1۲/4

    امروز در کجای این جبهه قرار داریم؟
نهضت اســـامی مردم ایران که به پیروزی رســـید، دشمن با 
ایجاد اتاق فکرهـــای گوناگون و با صرف هزینـــه ای گزاف، هر 
روز دسیســـه ای را طراحـــی کرد.  جنگ هشـــت ســـاله، تجهیز 
گروهک های تروریســـتی، حمایت از منافقیـــن، وضع تحریم 
هـــای اقتصادی، شـــبیخون فرهنگـــی، ترور دانشـــمندان و 
نخبگان علمی، طراحی و پشتیبانی فتنه 88 و... از اقداماتی 
بود که درطول این ســـال ها علیه ملت ایران بـــه راه انداخته 
اســـت. جنایت هایی که بیش از پیش چهره واقعی جبهه کفر 
و نفاق و آمریکا و انگلیس و پوشـــالی بودن شـــعارهایی نظیر 
حقوق بشـــر و آزادی و امنیت و ثبات را برای آحاد مردم روشن 
کرده اســـت.  سال هاست دشمن بیش از پیش متوجه شده 
اســـت که حلقه ســـخت اقدامات او به دلیل نداشتن الیه نرم 
فرهنگی و رســـانه ای می تواند علیه او تمام شـــود و از این رو 
»امروز انبوهی از رســـانه ها -نمیشود شـــمرد، بخصوص با 
این وضـــع فضای مجازی- با هـــزاران متخّصص: متخّصص 
هنـــر، متخّصـــص رســـانه، متخّصـــص علـــوم ارتباطـــات، با 
پشـــتیبانی مالی انبوه، با پشـــتیبانی امنّیتی انبوه در کارند؛ 
برای چـــه؟ برای اینکـــه در نظـــام جمهوری اســـامی افکار را 
برگردانند، مذاقها را برگرداننـــد، ایمانها را و باورها را تضعیف 
کنند، تخریب کنند؛ این ]جور[ است؛ این هدفی است متوّجه 
به کشـــور مـــا، مردم ما، جمهوری اســـامی مـــا، باورهای ما، 
اعتقادات ما. هزاران دستگاه دارند در این زمینه کار میکنند با 
پولهای گزاف و پشتیبانی های گوناگون. خب، این یک حرکت 

شیطانی است و جبهه ی شیطان است. «       14۰۰/11/۰3
رسانه های اســـتکباری فهمیده اند می توانند فردی را دو بار 
ترور کنند، گاه جســـم و جانش را روبروی گلوله بگذارند و روزی 
دیگر با خدشه و شبهه، اعتبار و جایگاهش را ترور کنند و شهید 
را جـــاد جلوه دهند و به جای آنکه خون آورد شـــهید، حرکت 
نسل جوان باشد، با تخدیر رسانه ای، توقف و رکود جایگزین 
آن شود.  اینجاست که باید »از خودمان سؤال کنیم که ما در 
ایـــن جهادی که وجود دارد، در این جنـــگ بی امانی که وجود 
دارد بین اســـام و کفـــر، بین حق و باطل، بیـــن روایت دروغ و 
حقیقت -این جنگی اســـت بین اینها- ما در کجای این جبهه 
قـــرار داریم و حضور داریـــم؟ این را باید مشـــّخص کنیم برای 
خودمـــان و خاطر خودمان را جمع کنیم. کجا ایســـتاده ایم؟ 
البّتـــه در تبیین و گســـترش آرمانها مورد نظر اســـت؛ آرمانها، 
اصـــول، مبانی اصلی، بّینـــات انقـــاب ... «         14۰۰/11/۰3امروز 
جنگ همان جنگ اســـت و فقط شیوه دشمن تغییر اساسی 
کرده است؛ انقاب اسامی که با تبیین به پیروزی رسید امروز 
نیز با به راه افتادن جبهه تبیین و روشنگری می تواند به مسیر 
رو به رشد خود را ادامه دهد؛ مهم این است که ما جبهه جدید 
را بشناســـیم و دوست و دشـــمن را تشخیص دهیم و وظیفه 
خود را شـــناخته و انجام دهیم و بدانیم که » شـــما اگر روایت 
نکنید، دشـــمن روایـــت می کند؛ هر جور دلـــش می خواهد، 
توجیه می کنـــد، دروغ می گویـــد ]آن هـــم[18۰ درجه خاف 
واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. این کاری است که 
ما باید انجام بدهیم؛ وظیفه  جوان های ماست.«        14۰۰/۹/۲1 

انقالب تبیین
نگاهی به نقش تبیین و روشنگری در پیروزی و استمرار انقالب اسالمی

چرا امروز مقاومت یمن مدافع تمامی ملتهای 
مستقل غرب آسیا و مستضعفان جهان است؟
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