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شش ماه بیشتر از پیروزی انقالب اسالمی ملت  گـزارش
ایران نگذشته بود که پیر مرادشان در نخستین هفتـــــه

مــاه رمضان پــس از پیروزی، نهالی را غرس کرد 
کــه امــروز میوه هایــش در سرتاســر منطقه و 
حتی جهان، کام آزادی خواهان و آزادگان جهان را شــیرین 
کرده و طعم شــیرین امید به پیروزی نهایی را در جانشــان 
جاری کرده است. امام امت، خمینی کبیر �، در ۲5 مرداد 
۱۳58، درحالی کــه خیلی هــا هنــوز فکر و ذهنشــان درگیر 
اولیــات بعــد از انقــالب بود، با نگاه به افق های دوردســت، 
خطر دشمن اصلی ایران و اسالم را گوشزد کردند و آخرین 
جمعــه مــاه مبارک رمضان را با عنوان »روز جهانی قدس« 
نام گــذاری کردنــد تا این روز نمادی بین المللی شــود، برای 
مقابله با ظلم و اشغالگری رژیم غاصبی که فرزند نامشروع 

استعمار انگلیس و آمریکاست.
امــام راحــل �، با یــادآوری خطر اســرائیل غاصب به مردم 
ایــران و مســلمانان جهــان تأکیــد کردنــد: »مــن از عمــوم 
مســلمانان جهــان و دولت هــای اســالمی می خواهــم که 
بــرای کوتاه کــردن دســت ایــن غاصب و پشــتیبانان آن،  به 
هم بپیوندند و جمیع مســلمانان جهان را دعوت می کنم 
آخریــن جمعــه مــاه مبارک رمضان را که از ایام قدر اســت و 
می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، 
به عنــوان روز قــدس انتخاب و طی مراســمی هم بســتگی 
بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم 
مسلمان فلسطین اعالم نمایند ...« و از آنجا که ممکن بود 
برخی نگاه های سطحی، عمق حقیقت این روز را درک نکند 
و آن را در حد مقابله صرف با رژیم اشغالگر قدس تنزل دهد، 
این حقیقت را یادآوری کردند که   »روز قدس، یک روز جهانی 
اســت. روزی نیســت که فقط اختصاص به قدس داشــته 
باشــد. روز مقابله مســتضعفین با مســتکبرین اســت. روز 
مقابله ملت هایی اســت که در زیر فشــار     ظلم آمریکا و غیر 
آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید 
مســتضعفین     مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ 
مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که     بین منافقین 

و متعهدین امتیاز خواهد شد ... .«

جهاد تبیین      |     4  

خطبه های انقالب    |   3  

غرور همیشه
 مایه ی سقوط است

ــدل الهــــــی مظهـــــــــِر عـــــ
مروریبرفضایلامیرالمومنین؟ع؟دربیاناتحضرتآیتاهللخامنهای

نوآوری؛ ضرورت نرم افزاری جهــاد تبیین

مردم فلســطین با اســتقامت ایستاده اند

سیاست به فراموشی سپردن مساله فلسطین چگونه به شکست انجامید؟سیاست به فراموشی سپردن مساله فلسطین چگونه به شکست انجامید؟

فلسطین زنده استفلسطین زنده است
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سخن هفته

مروریبرفضایلامیرالمومنین؟ع؟دربیاناتحضرتآیتاهللخامنهای

   برجسته ترین الگو
»]ماه رمضان به خصوص شبهای قدر[ بهانه و مناسبتی 
است برای اینکه دلهایمان را با مقام واالی امیر مؤمنان و 
سرور متقیان عالم قدری آشنا کنیم و درس بگیریم. هر چه 
که در فضائل ماه رمضان و وظایف بندگان صالح در این 
ماه بر زبان جاری شود و بتوان گفت، امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
نمونه ی کامل آن و برجسته ترین الگو برای آن خصوصیت 
است.«     ۱۳8۷/۰6/۲9 در واقع »تمام ارزش ها و صفاتی 
کـــه انســـان بـــه آنها احترام می گـــذارد و تکریم می کند، در 
علّی بن ابی طالب جمع است؛ یعنی علّی بن ابی طالب� 
شـــخصّیتی اســـت که اگر شـــما شـــیعه باشید احترامش 
می کنید، اگر ســـّنی باشـــید احترامش می کنید، اگر اصاًل 
مسلمان نباشید و او را بشناسید و بروید دنبال احوالش 
احترام می کنید.«     ۱۳95/۰6/۳۰ به طوری که »شخصیت 
امیرالمؤمنین ؟ع؟ ترکیبی از عناصری اســـت که هرکدام 
به تنهایی یک انسان عالی مقام را اگر بخواهد به اوج آن 

برسد، به زانو در می آورد.«     ۱۳۷۰/۰۱/۱6 

   زهد همراه با رشد و سازندگی
در توجه به این شخصیت عظیم الشأن باید دانست که 
»در امیرالمؤمنین عدالت شخصی در حّد اعلی بود؛ همان 
چیزی که از آن به تقوا تعبیر می کنیم.«     ۱۳۷9/۱۲/۲6 
که »در واقع در هر انســـانی، عدالت شـــخصی و نفســـانی 
او، پشتوانه ی عدالت جمعی و منطقه ی تأثیر عدالت در 

زندگی اجتماعی است.«     ۱۳۷9/۱۲/۲6 
خصوصّیت دیگر ایشان »زهد و بی اعتنایی به دنیا برای 
شخص خود«     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ است، البّته »بی اعتنایی به 
دنیا به معنی بی اعتنایی به تالش دنیا نیست. چه کسی 
از امیرالمؤمنین ؟ع؟ در دنیا پرتالش تر بود؟... بی رغبتی به 
دنیا، به معنای پشت کردن به تالش، سازندگی، مبارزه و 
ساختن جهان به شکل مطلوب نیست.«     ۱۳۷۱/۱۰/۱۷ 
منتها »این بزرگوار دنیا را آباد می کرد، مردم را به رشـــد و 
ی ماّدی و معنوی می رســـاند اّما برای خودش هیچ 

ّ
ترق

چیزی نمی خواســـت که آنچه از ایشـــان نقل شـــده واقعًا 
حیرت آور است.«     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 

ه فداکاری و شجاعت
ّ
   اوج قل

»فداکاری در راه حق« یکی دیگر از دیگر از ابعاد شخصّیتی 
ایشان است: »فداکاری آن بزرگوار در میدانهای مختلف، 
چه میدانهای نظامی، و چه میدانهای اخالقی و سیاسی«   
  ۱۳۷۰/۰۱/۱6 در حقیقت »این مجاهدت ها و فداکاری ها، 
ه ی فداکاری است. آنچه امیرالمؤمنین از فداکاری 

ّ
اوج قل

برای اسالم، برای دین، برای حفظ جان پیغمبر، برای حفظ 
دین پیغمبر، برای شرف و عظمت اّمت اسالمی انجام داد، 
واقعًا جهادهای فوق طاقت بشری است.«     ۱۳9۳/۰۲/۲۳  
و از ســـوی دیگر »امیرالمؤمنین ؟ع؟ بزرگتریِن شـــجاعان 
بود... شما ماجرای سبقت در اسالم آوردن آن حضرت را 
نگاه کنید! علی هنگامی قبول دعوت کرد که همه به دعوت 
پشت کرده بودند و کسی جرأِت اسالم آوردن نداشت. این 

یک نمونه شجاعت است.«      ۱۳۷۴/۱۱/۲۰

   عطوفت همیشگی نسبت به ضعفا
خصوصّیـــت مهـــم دیگـــر این امام »دل رحیـــم آن بزرگوار 
نسبت به ضعیفان«    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ است. تا جایی که »در 
ت قلب در حّد اعالست 

ّ
امیرالمؤمنین عطوفت و ترّحم و رق

که واقعًا برای انسانهای معمولی، چنین حالتی کمتر پیش 
می آید... اما آن کسی که اواًل این کار را در دوران حکومت 
و قدرت خود انجام دهد، ثانیًا کار همیشه ی او باشد ثالثًا 
به کمک کردن ماّدی اکتفا نکند، برود با این خانواده، با 
آن پیرمـــرد، بـــا ایـــن آدم کـــور و نابینا، با آن بچه های صغیر 
بنشیند، مأنوس شود و البته کمک هم بکند و بلند شود، 

فقط امیرالمؤمنین است.«    ۱۳۷5/۱۱/۱۲ 

   حکمت بیکران
همچنین از فضائل ایشان این است که »در گفتار و رفتار، 
دریای حکمت است.«    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ »علی یک حکیم است، 
 َمْن َیشاُء«. یعنی حکمت 

َ
ِحْکَمة

ْ
ِتی ال

ْ
از آن کسانی که »ُیؤ

الهی به او داده شده، جهان را و انسان و حقایق آفرینش 
را و دقایق هستی را می شناسد.«    ۱۳6۴/۰۱/۱9 

   نماد همیشگِی عدالت 
امـــا ســـرفصل مهـــم دیگـــر در توجـــه بـــه خصوصّیـــات 
امیرالمؤمنین، »خصوصّیات حکومتی است که نتیجه ی 
همان مسئله ی امامت است.«    ۱۳95/۰6/۳۰ »یکی از 
بخشهای زیبای شخصّیت امیرالمؤمنین ؟ع؟، عدل است. 
آن قدر ماجرای عدالت در زندگی و بیان او برجسته است 
که می شود گفت کِلّ  حکومت امیرالمؤمنین ؟ع؟ را تحت 
تأثیر خود قرار داده است.«     ۱۳۷۱/۱۰/۱۷ »معنای عدل 
اجتماعی این است که قانون، مقّررات و رفتارها نسبت به 
همه ی افراد جامعه یکسان باشد و کسی امتیاز ویژه ای 
بدون دلیل نداشته باشد. امیر المؤمنین این کار را کرد.«   

 ۱۳۷5/۰9/۰5  

   در هم آمیختن سلوک سیاسی با سلوک معنوی
نکته ی  مهم اینکه »سلوك سیاسی امیرالمومنین از سلوك 
معنوی و اخالقی او جدا نیست؛ سیاست امیرالمومنین 
هم، آمیخته ی با معنویت است، آمیخته ی با اخالق است، 
اصاًل منشأ گرفته ی از معنویت علی و اخالق اوست.«     
۱۳88/۰6/۲۰ »امیرالمؤمنین می فرماید: من سیاست را 
با تقوا انتخاب کردم، با تقوا اختیار کردم؛ این است که در 
روش امیرالمؤمنین، مکاری و حیله گری و کارهای کثیف 
و این چیزها وجود ندارد؛ پاکیزه است.«     ۱۳88/۰6/۲۰ 
»برای پیروز شدن، به ظلم و به دروغ و به کارهای ظالمانه 

متوسل نمی شد.«     ۱۳88/۰6/۲۰
لـــذا یکـــی از اساســـی ترین ویژگی های حکومت ایشـــان 
»مســـئله ی »هدایـــت جامعـــه بـــه تقوا« اســـت »در این 
خطبه های امیرالمؤمنین، کمتر خطبه ای است که امر به 
قوااهلل؛ چون تقوا همه چیز اســـت؛ 

َ
تقوا در آن نباشـــد: اّت

وقتی تقوا در یک جامعه ای بود، همه ی مشکالت ماّدی 
و معنوی جامعه حل خواهد شد... امیرالمؤمنین دائمًا 

مردم را به تقوا دعوت می کرد.«     ۱۳95/۰6/۳۰

   تبییِن حقایق و بصیرت افزایی
ویژگـــی دیگـــر ســـیره ي حکومتی ایشـــان »مســـئله ی 
بصیرت بخشـــی و بصیرت دهـــی بـــه کســـانی اســـت که 
نیـــاز بـــه بصیـــرت دارنـــد؛ یعنی روشـــن کـــردن فضا.«    
۱۳89/۰۴/۰5 و الزمه ی این بصیرت  افزایی هم »تبیین« 
است: »تبیین؛ حقایق را برای مردم بیان می کرد؛ شما 
خطبه های نهج البالغه را نگاه کنید، بسیاری از آنها تبیین 
واقعّیاتی است که در جامعه ی آن روز وجود داشته.«  

۱۳95/۰6/۳۰  

   تدبیر توأم با سرعت عمل
یکی از خصوصّیات حکومتی امیرالمؤمنین »تدبیر« بود: 
»برای جامعه ی اسالمی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا 
کردن، دوست را جدا کردن، دشمن را به چند طبقه تقسیم 
کردن.«    ۱۳95/۰6/۳۰ و البته همراه تدبیر، »سرعت عمل« 
داشتند: »معّطل نمی کرد، بمجّرد اینکه تشخیص می داد 
که باید این اقدام را کرد، حرکت می کرد.«    ۱۳95/۰6/۳۰

   کار زیاد و بهره مندی کم
بهره مندی کم از منابع اموال عمومی خصوصّیت دیگر 
امیرالمؤمنین است: »هر کس که بیت المال مسلمین را 
ِملک خود به حساب می آَوَرد - یا به زبان بگوید، و یا اگر 
نمی گوید، در عمل این طور وانمود کند که ما این قدرها 
حق داریم - و با بیت المال مثل اموال شخصی خود رفتار 
کند - یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن 
اســـتفاده کند - نمی تواند دنباله رِو علی به حســـاب آید. 
رفتار علوی در همه این ابعاد، وظیفه ماســـت؛ کاِر زیاد، 

بهره مندی کم.«    ۱۳8۰/۰۱/۰۱

   اسوه همیشگی
کالم پایانـــی اینکـــه »امیرالمؤمنیـــن مظهـــر عدل الهی 
هم هست. عدل به آن معنایی که ما جزو اصول دین 
میدانیم، اقتضاء میکرد که خداوند متعال شخصیتی 
مثـــل امیرالمؤمنیـــن را بـــرای رهبـــری و هدایـــت مردم 
انتخـــاب کنـــد.«     ۱۳۷9/۱۲/۲6 امیرالمؤمنیـــن نه تنها 
برای افراد »در همه ی دوران های زندگی، اسوه است.«  
  ۱۳86/۰5/۰6 بلکه »اگر حکومتی خیر و صالح مردم را 
می طلبد، باید علی بن ابی طالب علیه الّسالم را اسوه و 
الگوی خود قرار دهد.«    ۱۳۷9/۱۲/۲6 و لذا »بزرگترین 
خطر برای نظام و حکومتی مثل نظام و حکومت ما که با 
نام اسالم به وجود آمده، این است که ما فراموش کنیم 
الگوی حکومت ما، امیرالمؤمنین اســـت؛ به الگوهای 
رایـــج دنیـــا و تاریـــخ نـــگاه کنیم و خود را با آنها مقایســـه 
کنیم. هّمت جمهوری اسالمی باید این باشد که خود 
را بـــه آن الگویـــی کـــه در غدیـــر معرفی شـــد و در دوران 
پنج ساله حکومت امیرالمؤمنین، نمونه آن نشان داده 
شد، نزدیک کند.«    ۱۳8۰/۱۲/۱۲ پس »باید رفتار علوی 
در میان ما مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی نهادینه 
شـــود. آن روز اســـت که هیچ گونه آســـیب و خطری این 

نظام را تهدید نخواهد کرد.«     ۱۳8۰/۰۱/۰۱

ــدل الهــــــی مظهـــــــــِر عـــــ
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اســتعمارگران از وقتی فلســطین را اشــغال کردند، هدفشــان 
ــپرند؛  ــی بس ــه فراموش ــطین را ب ــاد فلس ــام و ی ــه ن ــود ک ــن ب ای
اصــاًل مــردم دنیــا و نســلهای بعــدی فرامــوش کننــد کــه روزی 
یــک ســرزمینی در دنیــا بــوده اســت، یــک کشــوری بــوده اســت 

بــه اســم فلســطین.
 بعــد کــه نتوانســتند و ایــن قیــام عظیــم ملــت فلســطین 
بــار دیگــر ایــن شــعله را در دنیــا برافروختــه کــرد و دلهــای 
ــه  ــود متوج ــه خ ــم را ب ــان عال ــردم و منصف ــاد م ــا و آح ملته
کــرد، راه عــالج را ایــن دانســتند کــه مجموعــه ی عــرب 
فلســطینی را در گوشــه ای از ایــن ســرزمین، در واقــع زندانــی 
کننــد؛ محصــور کننــد و کشــور آبــاِد پرنعمــت فلســطین و 
منطقــه ی حســاس فلســطین را بــه طــور خالــص در اختیــار 
و  دارنــد  نگــه  صهیونیســتی  هویــت  بــا  و  صهیونیســتها 
عربهــا را بــه طــرف غــزه و ســاحل غربــی براننــد. امــروز هــم 
میبینیــد هدفشــان ایــن اســت کــه هــر چــه میتواننــد، ایــن 
ــطین  ــردم فلس ــتقامت را در م ــتادگی و اس ــای ایس انگیزه ه
نابــود کننــد. ولــی مــردم فلســطین ایســتاده اند و مبــارزه را 

رهــا نکردنــد.    ۱۳86/۰۷/۲۱

مردم فلسطین با استقامت 
ایستاده اند 

خطبه های انقالب  

غرور همیشه مایه ی سقوط است

به رسم آیه ها  

ــا بـــرای اینکـــه ارادتمـــان بـــه امـــام زمـــان ثابـــت بشـــود،  مـ
بایســـتی صحنه هـــا و جلوه هایـــی از جامعـــه ی مهـــدوی 
را خودمـــان بـــه وجـــود بیاوریـــم، جامعـــه ی مهـــدوی، 
جامعـــه ی قســـط و عـــدل اســـت و جامعـــه ی عـــّزت اســـت، 
جامعـــه ی علـــم اســـت، جامعـــه ی مواســـات و بـــرادری 
ــق  ــان تحّقـ ــی خودمـ ــا در زندگـ ــتی مـ ــا را بایسـ ــت؛ اینهـ اسـ
ــا را نزدیـــک  ــان؛ ایـــن مـ ــه قـــدر امـــکان خودمـ ــیم، بـ ببخشـ

میکنـــد.   ۱۳99/۱/۲۱

جلوه های جامعه ی مهدوی را

 در زندگی خود تحقق ببخشیم

درس اخالق  

مغـــرور شـــدن ملت هـــا و مســـؤوالن ملت هـــا همیشـــه 
ــت.  ــده اسـ ــا شـ ــقوط آن هـ ــدن و سـ ــرنگون شـ ــه ی سـ مایـ
هیچ کـــس نگویـــد »مـــن« کـــردم. خـــدای متعـــال در قـــرآن 
ــارون  ــه قـ ــد کـ ــود می گویـ ــِذ خـ ــتهزاءآمیِز نافـ ــن اسـ ــا لحـ بـ
گفـــت: »قـــال اّنمـــا اوتیتـــه علـــی علـــم عنـــدی«)۱( مـــن خـــودم 
ــه  ــن نقطـ ــه ایـ ــتم بـ ــودم توانسـ ــی خـ ــا توانایـ ــه بـ ــودم کـ بـ
برســـم! خـــدای متعـــال او را در اعمـــاق زمیـــن ســـرنگون 
کـــرد. مـــا بایـــد تـــالش کنیـــم؛ مـــا بایـــد مجاهـــدت کنیـــم. هیـــچ 
ــکار،  ــدون ابتـ ــالش، بـ ــدون تـ ــدت، بـ ــدون مجاهـ ــی بـ ملتـ
ـــرفت،  ـــون پیش ـــل گوناگ ـــح مراح ـــدون فت ـــوآوری، ب ـــدون ن ب
بـــه جایـــی نمی رســـد؛ امـــا برکـــت از خداســـت، توفیـــق از 

خداســـت.       ۱۳8۴/۴/۷
1_ سوره قصص، آیه 7۸

حاال، حدود ۴۳ ســال از آن ایام می گذرد و آخرین 
جمعــه رمضان المبارک، به عنوان نماد همیشــه 
زنده مبارزه با شــر مطلق و ظلم آشــکار اشغالگران 
قبلــه اول مســلمین و متحــدان آن هــا، پیش روی 
مســلمانان جهــان و آزادی خواهانــی اســت کــه 
دل در گــروی آرمان هــای الهــی دارنــد و بــه جهانی 
بــدون ظلــم و الحاد می اندیشــند و ایــن، ترجمان 
رهنمودهای تاریخی پیر جماران اســت که مسئله 
فلســطین را مســئله اول جهان اســالم و اسرائیل 
را غــده ســرطانی می خواند. »نجات فلســطین و 
محو دولت غاصب صهیونیستی، مسئله ای است 
کــه با مصالح ملت های این منطقه ســروکار دارد. 
کســانی کــه از روز اوِل انقــالب، یکــی از برنامه هــا را 
مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهیونیست ها 
قرار دادند، با محاسبه این کار را کردند. این برنامه، 
طبــق مصالح کشــور و مصالــح عمومی جمهوری 
اســالمی و مــردم ایــران انتخــاب شــده اســت.«     

۱۳9۷/9/۲5

   راهی که روشن است
از  ناشــی  خــون  و  آتــش  کشــاکش  در  وقتــی 
جنــگ جهانــی اول، اســتعماگران انگلیســی و 
هم پیاله هایشــان، با فتنــه »بیانیه بالفور« فرزند 
نامشــروع خــود را در ســرزمین فلســطین جــای 
دادنــد، شــاید کســی تصــور نمی کرد این شــجره 
خبیثــه تــا ایــن حد بر مقدرات عالــم چنگ بیندازد 
و ســلطه اختاپوســی خود را تا این حد در منطقه 
و جهــان گســترش دهــد؛ امــا گــذر زمــان نشــان 
داد، رژیمــی جعلــی کــه اســاس آن بر اشــغالگری 
و پاک ســازی نــژادی اســتوار شــده، بــه متحدان 
مقطعی خودش هم رحم نخواهد کرد، چه رسد 

به ساکنان حقیقی سرزمین فلسطین!
امــروز همــه آزادی خواهان جهان و پیروان ادیان 
توحیدی، از مسلمان و مسیحی گرفته تا یهودی 
و زرتشــتی و ...، همگی بر محو این غده ســرطانی 
و کانــون فتنــه در جهــان اتفاق نظــر دارند و امروز 
بیش از هر زمان دیگری این حقیقت اثبات  شــده 

که مسئله فلسطین فراموش شدنی نیست. 
ســال گذشــته بــود کــه رهبــران پنــج گــروه مبــارز 
فلســطینی در نامه  هایــی جداگانــه بــه حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای، از مواضــع اصولــی جمهوری 
اســالمی ایــران در حمایت از آرمان قدس شــریف 
و رهنمودهای حکیمانه ایشــان در ترســیم نقشه 
راه آزادی فلســطین، تقدیر کرده و بر اســتمرار این 
مبــارزه نجات بخــش تأکیــد کردنــد. رهبــر حکیــم 
انقــالب در پاســخ بــه نامــه یکــی از ایــن رهبــران 
مقاومت فلسطین، چنین نوشتند: »مبارزه شما، 
مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین 
مبارزه ئــی مرضــی خداونــد عزیز قدیــر و مصداق: 
قداَمُکم« است. 

َ
ت ا »ِان َتنُصروا اهلَل َینُصرُکم َو ُیَثّبِ

بــه حــول و قــوه  الهــی پیــروز خواهید شــد و ارض 
مقّدســه را از لوث وجــود غاصبان تطهیر خواهید 

کرد، ان شاءاهلل.«     ۱۴۰۰/۳/۳

   پیروزی نزدیک است
بیــش از دو دهــه از طراحی هــای شــوم آمریــکا و 
ایادی آن برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین 

و فراموشی آرمان آن می گذرد؛ از همان روزی که 
طرح "خاورمیانه بزرگ" را پخت و پز کردند تا روزی 
کــه داعــش و گــروه هــای تکفیــری را راه انــدازی و 
حمایت کردند، قصدشــان این بود تا مســلمانان 
را سرگرم کرده و مساله اصلی جهان اسالم یعنی 
فلســطین و آزادی قــدس شــریف را بــه حاشــیه  

بکشانند، اما نقشه آنان نقش بر آب شد.
تحــوالت ســال های اخیــر نشــان داده اســت که 
مســئله فلســطین فراموش شــدنی نیســت و 
روزبــه روز زنده تــر از قبــل و در افقــی باالتــر، پیش 
روی نســل جدیــد مبــارزان و آزادی خواهــان در 
منطقــه و جهــان قــرار می گیــرد و در این میان، نه 
ایجاد فتنه تکفیر و نه نقشه شوم »معامله قرن« 
و نه پیمان های ننگ آور سازش برخی دولت های 
به ظاهر اســالمی با رژیم صهیونیستی،  هیچ کدام 
ســنت تخلف ناپذیر الهــی را متوقف نخواهد کرد 

که پیروزی از آن صابران و مجاهدان است.
این حقیقت آشــکار را از صحنه هایی که در ماه ها 
و هفته هــای اخیــر بارهــا و بارهــا در غــزه و کرانــه 
باختــری و حتــی در ســرزمین های اشــغالی ۱9۴8 
خلق می شود، می توان دید که جوش و خروش 
جوانان فلســطینی، گویای نزدیک ترشدن وعده 

صادق الهی برای »پیروزی حق بر باطل« است.
»فلســطین دارد نشــان می دهــد کــه بحمداهلل 
زنــده اســت؛ فلســطین زنــده اســت. برخــالف 
سیاســت های آمریکایــی و سیاســت های پیروان 
آمریــکا کــه خواســتند مســئله فلســطین بــه 
فراموشــی ســپرده بشــود و مســئله را به دســت 
فراموشی بسپرند که مردم اصاًل یادشان برود که 
تی به نام فلســطین وجود داشته، 

ّ
ســرزمین و مل

برخالف خواسته آن ها روز به روز مسئله فلسطین 
ُپررنگ تــر شــده. امــروز جوان های فلســطینی در 
ســرزمین های ۱9۴8، نه زمین های دوردســت، در 
همــان مرکز فلســطین اشــغالی بیدار شــده اند، 
حرکــت و تــالش و کار می کننــد و ایــن ادامــه پیدا 
خواهــد کرد؛ بدون شــک ادامه پیــدا خواهد کرد 
و بــه توفیــق الهی، طبق وعــده الهی پیروزی هم با 

مردم فلسطین خواهد بود ... .«     ۱۴۰۱/۱/۲۳

   مقاومتی که الهام بخش شده است
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری،  شــعله های 
مقاومت در حال گسترش است و آتش به خرمن 
ســتمگران در جای جای منطقه و جهان انداخته 
است. این بانگ مقاومت امروز در یمن مظلوم و 
مقتدر بیشــتر از هر جای دیگری شــنیده می شود 
و نویــد پیــروزی بر اهالی ارتجــاع و کفر را می دهد. 
»در مســئله یمــن بنده یک حــرف نصیحت آمیزی 
بــه آقایــان ســعودی دارم کــه ایــن واقعــًا از روی 
نصیحت و خیرخواهی است؛ چرا جنگی را که یقین 
دارید در آن پیروز نمی شوید، ادامه می دهید؟ ... 
یــک راهــی پیدا کنید خودتــان را از این جنگ خارج 

کنید.«    ۱۴۰۱/۱/۲۳ 
حــاال یک بــار دیگــر در همیــن روزهــا،  خیابان های 
ایران اسالمی و اقصی نقاط جهان، صحنه حضور 
دوبــاره  دل بســتگان دین خدا و طریق انســانیت 
خواهــد شــد تــا بعــد از دو ســال وقفــه ناشــی از 
مزاحمــت ویــروس کرونا، دوبــاره در »روز جهانی 

قدس«، فریاد نزدیک شدن پیروزی را سر دهند.

ادامه از  صفحه 1

گزارش هفتـه
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

بـــرای رشـــد اقتصـــاد کشـــور و اصـــالح امـــور 
اقتصادی کشـــور، به طور قاطع باید به ســـمت 
اقتصـــاد دانش بنیـــان حرکت بکنیـــم؛ »اقتصاد 
دانش بنیـــان« یعنـــی چه؟ یعنـــی اینکه دانش 
و فّنـــاوری پیشـــرفته نقش آفرینـــِی فـــراوان و 
کاملـــی داشـــته باشـــد در همـــه ی عرصه های 
تولید. »همـــه ی عرصه های تولید«، یعنی حّتی 
انتخـــاب آن کار تولیدی؛ چـــون لزومی ندارد که 
انســـان همه ی کارهای تولیـــدی را انجام بدهد. 
انتخـــاب آن کار تولیدی هم ]باید[ برخاســـته ی 
از نـــگاه دانشـــی و بینشـــی و علمی باشـــد؛ این 
معنای اقتصاد دانش بنیان اســـت که در همه ی 
عرصه های اقتصاد دخالت داشـــته باشد. اگر ما 
ایـــن سیاســـت را دنبال کردیم و دانـــش را پایه و 
زمینه ی اقتصاد کشـــور قـــرار دادیم و بنگاه های 
اقتصـــاد دانش بنیان را افزایـــش دادیم منافع 
زیادی برای کشـــور و برای اقتصاد کشور خواهد 

داشت.           ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

 از جمله ی برکات این ماه، محافل قرآنی ای ]اســـت[ که روزافزون اســـت؛ در همه جای کشـــور تقریبًا محافل 
جزوخوانی قرآن وجود دارد که بســـیار مغتنم و بســـیار کار مفیدی اســـت. و اراده ی آحاد مردم در این ماه، در 
راه خدا تقویت میشـــود و به ســـمت تقوای الهی حرکت میکنند؛ بخصوص در شـــبهای قدر که این اجتماعات 
عظیم شـــبهای قدر حقیقتًا عبرت انگیز اســـت؛ افراد مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی با لباسها و شیوه ها 
و رفتارهای گوناگون همه در زیر یک ســـقف، در یک مجمع جمع میشـــوند، متوّســـل میشوند، اشکهایشان 
جاری میشـــود؛ اینها را باید قدر دانســـت. ماه رمضان، ماه جریان رحمت الهی است؛ این ذخیره ای است برای 

ت ما.        139۸/03/1۵
ّ
کشـــور ما و مل

دانش پایه اقتصاد کشور قرار گیرد

شب قدر را قدر بدانیم 

تولید ملی   

مناسبت  

ســـؤال: آیا ِصرف تشـــخیص بیماری در جنین، 
مجّوز ســـقط آن اســـت؟ و در صورت سقط دیه 

آن بر عهده چه کسی می آید؟
جواب: مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط 
جنین نیست و حرمت آن را از بین نمی برد، مگر در 
موارد بســـیار خاص و بیماریهایی که نگهداری آن 
برای اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، 
که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده 
شدن روح جایز است، اما بنا بر احتیاط واجب، دیه 
آن باید پرداخت شـــود و دیه بر عهدۀ کسی است 

که عمل سقط را انجام می دهد.

حکم سقط جنیِن بیمار

احکام  

کالم امام  

خانواده ایرانی  

جهاد تبیین  

اگر راهمان بدهند دراین »ضیافة اهلل « و مستعد 
شده باشیم که وارد بشویم در این ضیافت خدا، 
امید اســـت که ان شـــاءاهلل  یک هدایتی شـــامل 
حالمان بشـــود. خودتـــان را تقویت کنید دراین 
ماه مبارک. در این ماه فرق داشته باشیم با سایر 
ماه ها و دنبال این باشـــیم که ان شـــاءاهلل  »لیلة 
القـــدر« را دریابیم، برکات »لیلة القدر« را که قرآن 
م در 

َ
در آن نازل شـــده اســـت، همۀ ســـعادت عال

آن شـــب نازل شده اســـت و از این جهت، از همۀ 
م باالتر است، این را بتوانیم ادراک 

َ
شـــب های عال

بکنیم.    ۱۳59/۰۴/۲۱

در جنگهـــای ســـخت با ســـالحهای قدیمی دیگر 
نمیشود جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و با این 
چیزها، نمیشـــود به جنِگ توپ و موشک و مانند 
اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین  جور اســـت؛ 
با شـــیوه های قدیمی ]نمیشـــود کار کرد[. البّته 
بعضی از شـــیوه های قدیمـــی جایگزین ندارد، 
مثـــل منبر، مثل مّداحی؛ اینها قدیمی اســـت اّما 
اینها جایگزین ندارد؛ اینها همچنان اثرگذار است 
و هیـــچ چیز دیگری جای اینهـــا را نمیگیرد، لکن از 
لحـــاظ ابزارهای گوناگون بایســـتی ِبه روز حرکت 
کرد. ...کارهایی که بایستی انجام بگیرد، از لحاظ 
ســـخت افزاری در دســـترس اســـت؛ مهم بخش 
نرم افزاری قضّیه اســـت. سالح تبیین یک بخش 
نرم افزاری مهّمی دارد؛ در اینجا بایســـتی نوآوری 
صورت بگیرد، بایســـتی ســـخن نو گفته بشود و 

شیوه ی نو در بیان ذکر بشود.      ۱۴۰۰/۱۲/۱9 

زن در خانـــواده یـــک نقـــش همســـری دارد؛ ایـــن 
نقـــش همســـری، فوق العاده اســـت؛ ولـــو اصاًل 
مادری ای وجود نداشـــته باشـــد. نقش همسری 
را نباید دســـت کم گرفـــت. ما اگـــر میخواهیم این 
مـــرد در داخل جامعه یک موجود مفیدی باشـــد، 
باید این زن در داخل خانه همســـر خوبی باشـــد؛ 
 نمیشـــود. ما در دوران مبـــارزه و بعد از دوران 

ّ
واال

مبـــارزه، آزمایـــش کردیـــم؛ مردانی که همســـران 
همراه داشـــتند، هـــم در مبارزه توانســـتند پایدار 
بمانند، هم بعد از انقالب توانســـتند خط درســـت 
را ادامه بدهند. البته عکسش هم بود. من گاهی 
بـــه این دخترها و پســـرهائی که میآمدند خطبه ی 
عقدشـــان را میخواندم میگفتـــم خیلی از خانمها 
هســـتند که شوهرهاشان را اهل بهشت میکنند؛ 
خیلی خانمها هم هســـتند که شوهرانشان را اهل 
جهنم میکنند؛ دســـت آنهاســـت. البته مردها هم 

عینًا همین نقش را دارند.       ۱۳9۰/۱۰/۱۴

لیله القدر 
از همۀ شب های 
م باالتر است

َ
عال

نوآوری ؛ضرورت نرم افزاری جهاد تبیین 

 نقش همسر 
در سعادت شوهر فوق العاده است
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رئیس جمهـــور آمریکا برای نجات 
ایـــن گروگانها ]النه جاسوســـی[ 
نظامـــِی  حملـــه ی  بـــه  دســـت 
پنهانـــی و شـــبانه بـــه ایـــران زد. 
جاسوسانشـــان را در اینجا بسیج 
کردند، مقدمـــات فراوانی فراهم 
کردند، آدم دیدنـــد، جا دیدند، با 
هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، 
آمدند که طبس پیاده شـــوند و از 
آنجـــا بیایند و به خیال خودشـــان 
گروگانهـــا را خـــالص کنند و ببرند؛ 
کـــه آن ماجـــرای معـــروف طبس 
افتـــاد، خـــدای متعـــال  اتفـــاق 
آبـــروی اینها را بـــرد، هواپیماها و 
هلیکوپترهاشـــان آتـــش گرفـــت 
و مجبـــور شـــدند از همان طبس 
برگردنـــد و بروند.     ۱۳98/۰8/۱۲ 

آبروی آمریکا 
در طبس به باد رفت

عکس نوشت  

بازدید از بقایای تجهیزات نظامی ارتش آمریکا در طبس


