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آنها که مقابل امام خمینی� 
ایستادند، روسیاه هستند
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گـزارش   به نام مردم، به کام دشمن
تابســتان داغ 1390 شمســی تــازه از راه رســیده هفتــــه

بــود کــه از ســرزمین شــام، مــدام خبرهــای جدید 
و نگران کننــده ای می رســید. در آن ایــام کــه چنــد 
مــاه از آغــاز مــوج بیــداری اســامی وحرکت هــای مردمــی در 
برخــی کشــورهای عربــی نظیــر تونس، مصر، بحریــن و لیبی 
می گذشــت، برخــی مناطــق ســوریه، به ویــژه مناطــق مرزی 
ماننــد حمــص و درعــا نیز، صحنه تظاهرات و درگیری شــد. در 
ابتــدای کار و متأثــر از جریان ســازی رســانه ای اردوگاه غرب به 
سرکردگی آمریکا، عده قابل توجهی در سطح افکار عمومی 
منطقه و جهان، تصور می کردند که آنچه در شهرهای مختلف 
ســوریه جریــان دارد نیــز، بخشــی از همــان مــوج حرکت های 
مردمی است و نشانه آن را هم، اعتراض صریح معترضین به 
مشکات ساختاری اقتصادی و سیاسی در این کشور و تأکید 
آنها بر اصاحات سیاســی می دانســتند؛ اما مدت زیادی از آن 
روزهای پرالتهاب و مبهم نگذشت که صحنه شام آشکارتر شد. 

آنچه در ســوریه آغاز شــده بود، با آنچه در دیگر ســرزمین های 
عربی در جریان بود، دو تفاوت اساسی داشت: نخست اینکه 
تظاهرات و اجتماعات شکل گرفته،صرفًا در اندازه شعارهای 
اصاحــی و تحول خواهانــه نبود و در جای جای این حرکت ها، 
حمــل ســاح و درگیــری مســلحانه همــراه با حضــور پررنگ و 
بی رحمانه گروه های مســلح به چشــم می خورد و دوم اینکه 
همیشــه انقاب هــای عربــی با ســکوت یا موضــع مخالف و 
تهدیدگرایانه ی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و دولت های 
مرتجع منطقه همراه بود؛ ولی این بار مواضع سیاسی آشکار 
و تحــرکات منطقــه ای پیــدا و پنهــاِن جریــاِن »غربــی، عربی، 
عبــری«، از حمایــت تمام قد مســتکبران و وابستگان شــان از 
معترضان حکایت داشــت! حمایتی که بعدها دونالد ترامپ 
رئیس جمهور تروریســت آمریکا، رســما از آن پرده برداشت و از 
هزینه هفت تریلیون دالری آمریکا برای تجهیز و تقویت داعش 
و دیگــر گروه هــای تکفیــری خبر داد. در ســوی دیگر ماجرا نیز، 
درمــان مجروحــان داعشــی در مجهزترین بیمارســتان های 

واقع در ســرزمین های اشــغالی فلســطین، از پــای کار بودن 
نظام سلطه برای خلق درگیری و ناامنی پایدار در منطقه خبر 
می داد. دیری نپایید که شــهرهای مختلف ســوریه، از درعا و 
حمــص گرفتــه تــا حلب و الذقیه و ادلــب و حتی بخش هایی از 
دمشق، صحنه آشوب  و خون ریزی گروه های مسلحی شد که 
با منش و روش گروه های تکفیری، به هولناک ترین روش ها، 
به قتل عام گروه های مختلف مردم دست می زدند تا با ایجاد 
رعب و وحشــت، ســلطه خود را بر مناطق اشغال شــده یا در 

آستانه اشغال، تثبیت کنند. 

  دفاع پیش دستانه و مقتدرانه تهدیدات
در چنیــن شــرایطی، جمهــوری اســامی ایــران تصمیم گرفت 
تا با پاســخ مثبت به درخواســت دولت قانونی و مســتقر این 
کشور و حضور مستشاری در مناطق درگیری، ضمن حفاظت 
از حــرم مقــدس عقیلــه بنی هاشــم حضرت زینــب کبری�، 

تهدیــد امنیتــی جــدی شــکل گرفتــه 

شهید غرق در نعمت است. حرکتی انجام می دهد و برای جهاد قدم برمی دارد. َنْفس این اقدام بزرگترین کاری است که یک انسان می کند؛ 
 1374/7/۲۲ انسانی که خود را از گرفتاریها، اسارتها و جاذبه های کوبنده و شدید ماّدی که همه ی انسانها را اسیر خود کرده، رها می سازد.  

مزار:شهرستان گنبد، امامزاده یحیی بن زید

شهادت، رهایی از اسارت های مادی است 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر  شهید احمد خلیقی

شهید هفته  

محل شهادت: منطقٔه کرخٔه نور  تاریخ شهادت: 1360/6/10 

مقاومت؛ راز سربلندیمقاومت؛ راز سربلندی

بـا مــردم و بـرای مــردم

واکاوی دالیل و ثمرات حضور جهادی و مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه و عراقواکاوی دالیل و ثمرات حضور جهادی و مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه و عراق

مروری بر مبانی و ابعاد مردمی بودن نظام اسالمی و مسئوالن آن
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت هفته

      مکتــب و مردم، با هم و در کنار هم
نهضتــی کــه امــام خمینــی� بنیــان نهــاد، حرکــت 
اساسی و تاشی در راستای تحقق اسام با استفاده 
از ظرفیــت توده هــای مردم و  برای رشــد و تعالی آنها 
بــود؛ لــذا از همان ابتدا، هم اســام اهمیت داشــت، 
هــم مردم و هم مردمی بودن. امــام خمینی� اصًا 
اســام منهای مردم را اســام حقیقی نمی دانســت: 
»ارزش هایــی کــه ما در انقــاب می خواهیم براى آنها 
تــاش کنیــم، کارمــان براى آنهــا اســت، دو مبنا دارد 
و بــر دو پایه اســتوار اســت: یکی مکتــب، یکی مردم. 
مکتِب بدون مردم هم نیست؛ چون مکتب ما مکتبی 
نیســت کــه از مردم جدا بشــود و اصًا ایــن یک فریب 
اســت که ما بیاییم اســام را از نفع مردم و خیر مردم 
جدا کنیم، بگوییم ول کنید مردم را و سرنوشت مردم 
را، بچسبید به دین و خدا و اسام! این همان اسام 
تحریف شــده است؛ این همان چیزى است که امام از 
اول شروع مبارزه با این جنگید... هر چیزى که دیدید 
به نظر شــما اسام اســت ]اّما[ مجّرد از صاح مردم، 
بدانید در شناخت آن اشتباه می کنید.«   1368/11/9
همیــن مردمی بــودن و همراهی و پشــتیبانی مردم، 
اســامی  جمهــوری  پیشــرفت  و  مانــدگاری  دلیــل 
علی رغــم بی رحمانه تریــن دشــمنی های خارجــی و 
برخــی عداوت های داخلــی بوده اســت؛ چراکه ملت 
ایران، نظام و انقاب را همیشــه از جنس خود دیده 
و بــرای حیات و رشــد و تقویــت آن همواره در میدان 

بوده و مجاهدت کرده اند.

   مظاهر و جلوه  های مردمی بودن
امــا یکی از اصلی ترین جلوه های مردمی بودن نظام 
اســامی، رویکرد مردمی مسئوالن و کارگزاران نظام 
اســت کــه این نیز بــه نوبه ی خــود مصادیقی دارد. از 
جملــه نمونه هــای مردمی بــودن مســئولین، ارتباط 
بی واســطه و راحِت مردم با مســئولین است. در این 
چارچــوب »روحّیــه ی مردمی بودن و انــس با مردم، 
تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن؛ 
راه هایــی باز کردن که گذرگاهی باشــد برای تماس با 
متــن زندگــی مردم«   1394/6/4 یکــی از اصلی ترین 
وظایــف مســئوالن در نظام اســامی اســت ودر این 
عرصــه »ســفرهای اســتانی خیلی چیز خوبی اســت، 
ایــن یکــی از آن کارهــای بســیار مثبت اســت... رفتن 
بــه خانــه ی مــردم، رفتــن منزل شــهدا... راهــی برای 
تماســهای گوناگــون مــردم؛ اینها خیلی مهم اســت. 
ایــن کارها روحّیه ی مردمی بودن و شــناخت مردم را 
در انســان حفــظ میکند و نگه میــدارد.« 1394/6/4 
بنابرایــن »گفتگــوی صادقانــه بــا مــردم هــم، یکی از 

کارهایی اســت که به مردمی بودن کمک می کند.« 
1400/5/1۲ در ایــن زمینه، یکــی از مهم ترین راهکارها 

ارتباط با گروه های فعاِل اجتماعی است: »گروه های 
فّعال جامعه؛ فّعاالن دانشــگاهی، فّعاالن حوزه ای، 
فّعاالن اقتصادی، فّعاالن بخش مربوط به مســائل 
زنان که یک عّده ای در این قضّیه فّعالند؛ یا مسئله ی 
اقوام... ارتباط با این گروه های فّعال هم یک بخشی 
از حضور مردمی و ارتباط مردمی است که باید توّجه 

به آن داشته باشیم.«  1400/4/7
نکتــه ی مهم اینکــه ارتباط با توده های مــردم نیاز به 
بسترســازی مناســب از ســوی مســئوالن دارد: »یک 
جنبه دیگر این اســت که ما کاری کنیم که دسترســی 
مردم... آســان بشــود. یکی از کارهای مهم این است 
که مردم به راحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشــان... 

دسترســی داشته باشند.«   1399/4/7
ُبعــد دیگــر مردمی بــودِن مســئوالن هــم این اســت 
کــه »مســئوالن نظــام از مــردم و نزدیــک بــه مــردم 
باشــند، خــوی اشــرافی گری، خــوی جدائــی از مردم، 
خــوی بی اعتنائــی و تحقیــر مــردم در آنها نباشــد«  
1388/7/15 چراکه »آفت مســئولیت... این اســت که 
مســئولین... در هوس زندگی اشرافیگری، به این در 

و آن در بزنند.«  1390/3/14 
یکــی دیگر از جلوه های مردمی بودن مســئوالن هم 
برخــورداری از روحیــه ی خدمتگــزاری و پرهیز جدی از 
نگاه باال به پایین به آحاد مردم است لذا فرد مسئوِل 
در نظام اســامی »خودش را دارای شــأن و روحیه ی 
خدمتگــزاری بــه مــردم بدانــد؛ نــگاه، از بــاال نباشــد؛ 
گاهــی نگاه هــای مــا بــه مــردم ممکن اســت ]جوری 
باشــد[ کأّنــه از بــاال نگاه میکنیــم به مــردم؛ نخیر، ما 
جــزو مردمیــم، بین مردمیم، خیلــی از این مردم از ما 
باالتــر هــم هســتند و بنابراین اینکه کســی از موضع 
بــاال بــه آحــاد مردم نــگاه کنــد غلــط اســت؛ بنابراین 
روحیه ی خدمتگزاری ]مهم اســت[. ما باید خودمان 
را خدمتگزار مردم بدانیم؛ هر کدام ما در هر جایی که 
هستیم. این یکی از جنبه های مردمی بودن است.« 

1399/4/7  
مســئله ی  هــم  مردمی بــودن  جلوه هــای  دیگــر  از 
مبــارزه بــا فســاد خصوصــا در قــوه ی مجریه اســت: 
»اگــر مــا، به معنای واقعی کلمــه می خواهیم در کنار 
مردم باشــیم، باید بی امان با فســاد و مفســد مبارزه 
کنیــم... بســترهای فســاد، زمینه های فســاد در قوه 
مجریه تشــکیل می شــود، اینجا باید با فســاد مبارزه 
کــرد. ایــن فرارهــای مالیاتــی، انحصارهــای بی دلیل، 
سوءاســتفاده از ارز ترجیحــی، فعالیت هــای ناســالم 
سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها. اینها آن فسادهایی 
اســت کــه باید با اینها به معنــای واقعی کلمه مواجه 

شــد، با برنامه، با پیگیری.«  1400/5/1۲
نکتــه ی کلیــدی اینکــه چنانچه ایــن رویکــرد مردمی 
بــودن مســئوالن حقیقتــا تبدیــل بــه یــک روحیــه و 

رویکــرد و روِش مدیریتــی در ســطوح مختلف شــود 
اثــرات و دســتاوردهای مهمــی را بــه دنبــال خواهــد 
داشت. ایجاد همدلی بین مردم و مسئوالن و اطاع 
دقیق و واقعی از مشکات مردم از جمله ی این نتایج 
اســت: »با حرکت در سطح استان، با نزدیک شدن به 
مردم، با نشســتن در محیــط زندگی خصوصی مردم 
 -داخل خانه شــان، داخل کپرشان، داخل چادرشان 
در آنجایــی کــه چادر دارند - با مشــکات مردم آشــنا 

بشــوید و آنها را لمس کنید.«  1368/11/1 

   مردمی بمانید...
یکــی از بزرگ تریــن آفــاِت انقاب هــا، بــه فراموشــی 
کــردن  پیــدا  انحــراف  و  آن  اصــول  ســپرده  شــدن 
بســا  چــه  اســت.  اصلــی  آرمان هــای  و  اهــداف  از 
حرکت هــا و انقاب هایــی کــه مردمــی آغــاز شــدند، 
امــا پــس از مدتــی ایــن اصــِل مهــم و زیربنایــی را 
فرامــوش کردنــد و همیــن هــم باعــث افــول و ضعــف 
ــه  ــه توج ــه ب ــواردی ک ــه م ــن از جمل ــد؛ بنابرای ــا ش آنه
از  نیــاز دارد، مراقبــت  از ســوی مســئولین  دائمــی 
ــام و  ــزای نظ ــدِن ارکان و اج ــی  مان ــِم مردم ــل مه اص
رویکــرد و شــیوه ی مدیریتــِی کارگــزاران نظــام اســت: 
»مردمی بــودن خیلــی مهــم اســت، منتهــا یکــی از 
مردمی مانــدن  مردمی بــودن،  مســائل  مهم تریــن 
اســت؛ مردمــی بمانیــد، خســته نشــوید... این  جــور 
بعــد  باشــیم،  مردمــی  کار،  اول  مــا  کــه  نباشــد 
مردمــی  واقعــًا  نــه،   بشــویم،  خســته  به تدریــج 
اســتانی  ســفرهای  فقــط  مردمی بــودن  بمانیــد... 
نیســت. ارتبــاط بــا مــردم، شــنیدن از مــردم، شــنیدن 
از مــردم عــادی شــنیده  نــکات کــه گاهــی نکاتــی 
می شــود کــه از مشــاورین کارکشــته کارکــرده نزدیــک 
بیشــتر  آن  از  انســان  نمی شــود،  شــنیده  انســان، 
اســتفاده می کنــد. ارتبــاط بــا مــردم و گزارش هــای 

1401/1/۲3 مردمــی ایــن ]ُحســن[ را دارد.«  
نکتــه ی پایانــی اینکــه مردمــی بــودن مســئوالن نیز 
ماننــد هر امر مطلوب و موجه دیگری می تواند دچار 
آفت و آسیب هایی شود. آفت مردمی بودن، کارهای 
نمایشی و تظاهر است که مسئوالن و مدیران کشور 
جــدا باید از آن پرهیز کنند: »بــرای نمایش کار نکنید. 
اینکــه مردم آن منطقه ای کــه من را انتخاب کرده اند 
یــا مردمــی کــه -مثــًا فــرض کنیــد- در تلویزیــون 
حرف هــای من را می شــنوند، اینها به من خوش بین 
بشــوند، ایــن را در نظــر نیاوریــد. ایــن کار، برکت کار را 
از بین خواهد برد. اینکه شــما به فکر این باشــید که 
مردم از شــما خوششــان بیاید و اهمیت کار و نْفس 
کار را و رضــای الهــی را مــورد نظــر قرار ندهیــد، برکت 
کار را از بیــن می بــرد و خیلی اوقــات کار به نتیجه هم 

نمی رسد.«  1401/1/۲3

مروری بر مبانی و ابعاد مردمی بودن نظام اسالمی و مسئوالن آن

با مردم و برای مردم
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روســیاه  را  خودشــان  درافتادنــد،  امــام  بــا  کــه  کســانی  آن 
دل  کــردن  شــاد  به خاطــر  کــه  کســانی  آن  بدبخــت  کردنــد. 
صهیونیســت ها و خوشــحال کــردن آمریــکا و ُپــر کــردن کیســه 
از پولهــاى نفــت ارتجــاع، حقیقــت را پوشــاندند و بــا امــام مــا 
درافتادنــد. روســیاه آن کســانی کــه میتوانســتند زیــر بالهــاى 
ــم قــرار بگیرنــد و از او منتفــع 

ّ
مهربــان ایــن پــدر و اســتاد و معل

بشــوند ]اّمــا[ بــه بخــت خودشــان لگــد زدنــد و بــه آغــوش 
دشــمنان او پنــاه بردنــد. ایــن بیچاره هــا، روســیاه ها و آواره هــاى 
ِویــان بدبختــی کــه در اروپــا و آمریــکا و آمریــکاى التیــن و عــراق و 
بعضــی کشــورهاى دیگــر ســرگردانند و همچنیــن آن کســانی کــه 
در داخــل کشــور بودنــد، قطــره اى بودنــد در مقابــل اقیانوســی، 
ــد... آینــده  ــد، چقــدر کوچکن ــد کــه چقــدر ناچیزن ــا نمیفهمیدن اّم
ــق بــه آن کســانی اســت کــه پشــت ســر امــام حرکــت کردنــد.   

ّ
متعل

1368/4/۲ 3  
     

آنها که مقابل امام خمینی�ایستادند، 
روسیاه هستند

خطبه های انقالب  

ایمان و جهاد، شرط پیروزی در امور زندگی

به رسم آیه ها  

امروز مــا محتــاج نصیحتیم. برای رشــد اخــاق در جامعــه، برای 
گسترش خلقیات خوب، برای اعتای روحیه ی همدلی و برادری و 
صفا و اخوتی که در جامعه ی دینی مطلوب اســت، احتیاج داریم 
به نصیحت. اینها را از کــی یاد بگیریم؟ پایه هــای اخاق در کلمات 
ائمه � اســت، در رفتار ائمه� اســت. ما اخــاق را در جامعه 
رشــد بدهیــم؛ مــردم را بــه خیرخواهی، بــه امیــد، به تعــاون، به 
اخوت، به صبر، به حلم، به شــکر، به احســان، به ایثار، به گذشت 
دعوت کنیــم؛ از اخاق بــد، از تنگ نظــری، از ناامیــدی، از بدبینی، 
از بدخواهــی بــرای ایــن و آن، از حســد، از بخل و بقیه ی ســیئات 

اخاقی، مردم را پرهیز بدهیم.   1390/3/3

در همــه ی ایــن مســائلی کــه مــا بــا آنهــا مواجهیــم... میتــوان پیــروز 
ــدا  ــدت در راه خ ــی مجاه ــل: یعن ــد عام ــن چن ــک همی ــه کم ــد ب ش
و عمــل جهــادی، اخــاص هلل، عــزم راســخ، ابتــکار عمــل و امثــال 
ُکــم 

ُّ
ُدل

َ
ذیــَن آَمنــوا َهــل ا

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
اینهــا؛ ایــن تصریــح قــرآن اســت... یــا ا

ــاهلَلِ َوَرســوِلِه َو  ــٍم * ُتؤِمنــوَن ِب لی
َ
ــذاٍب ا ــم ِمــن َع َعلــی ِتجــاَرٍة ُتنجیُک

ــم  ُک
َ
ــٌر ل ــم َخی ــُکم ذِلُک نُفِس

َ
ــم َوا مواِلُک

َ
ــبیِل اهلَلِ ِبا ــی َس ــدوَن ف ُتجاِه

ــاٍت َتجــری  ــم َجّن ــم َو ُیدِخلُک ــم ُذنوَبُک ُک
َ
ــر ل مــوَن * َیغِف

َ
ــم َتعل ِان ُکنُت

ــوُز  ــَک الَف ــدٍن ذِل ــاِت َع ــی َجّن  ف
ً

ــة َب ــاِکَن َطِیّ ــاُر َوَمس ــا ااَلنه ــن َتحِتَه ِم
ریــب؛)1( اگــر ایــن 

َ
تــٌح ق

َ
خــرى ُتِحّبوَنهــا َنصــٌر ِمــَن اهلَلِ َو ف

ُ
الَعظیــُم * َو ا

ــئله  ــد، مس ــته باش ــود داش ــا وج ــال اینه ــاد و امث ــن جه ــان و ای ایم
فقــط ایــن نیســت کــه خــدا شــما را خواهــد آمرزیــد، نــه؛ پیــروزی 
]یعنــی[  آن چیــزی را کــه دنبالــش هســتید، خــدای متعــال بــه شــما 
هدیــه خواهــد داد؛ ]در آیــه[ نــدارد در جنــگ، ]بلکــه[ در همــه چیــز؛ 
مخصــوص جنــگ نظامــی نیســت؛ در همــه ی امــور زندگــی ایــن 

 جــوری اســت.     1401/3/4
1-سوره ی صف، آیات 10 الی 13

    

رشد اخالق و خلقیات خوب
 در جامعه دینی، نیازمند نصیحت است

درس اخالق  

ّمــت اســامی و ملت اســامی ایران را 
ُ
علیــه امنیــت ا

خنثی کند. ســوی دیگر این ماجرا هم که با طراحی و 
حمایت همه جانبه ی مستکبرین و ارتجاع منطقه و 
میــدان داری تکفیری ها در جریان بود، نابودی جبهه 
و جریــان مقاومــت در منطقــه و ایجــاد امنیت پایدار 
برای رژیم اشغالی صهیونیستی را هدف گرفته بود و 
این موضوع نیز به نوبه خود یکی دیگر از دالیل مهم 
حضور مستشاری جمهوری اسامی در جهت حمایت 
از مظلومین و مبارزه با ظلم بود. نکته مهم اینکه این 
اقــدام، بایــد پیــش از آنکه تهدید امنیتــی به مرزهای 
کشــورمان برســد، صــورت می پذیرفــت تــا کمترین 
هزینه مادی و معنوی متوجه امنیت ایران اســامی 
نشــود.  ایــن تدبیر هوشــمندانه و پیش دســتانه، از 
خرداد 1393 و با ورود گروه های تکفیری به مناطقی 
از عراق و تهدید جّدی عتبات عالیات و مرزهای غربی 
ایران، شکل گسترده تر و جدی تری به خود گرفت و به 
یک حرکت عملی برای مقابله با دشــمن تبدیل شــد؛ 
دشــمنی که حاال با راهبرد جنگ نیابتی، به دنبال آن 
بود تا کشــورهای اســامی را از مســئله اصلی جهان 
اســام، یعنــی فلســطین و تهدیدات رژیم اشــغالگر 
قــدس منحــرف کــرده و امنیت این رژیم نامشــروع و 
غاصب را احیا کند و همچنین، با راه اندازی جنگ های 
فرسایشــی میان گروه های مختلف در جهان اسام، 
توان مسلمین را کاهش دهد. در همین ایام بود که 
رهبر معظم انقاب اســامی با تبیین ریشه های این 
جریان، اســتکبار جهانی را حامی و دشــمن واقعی و 
بازیگــر اصلی فتنه ســازی در منطقــه، معرفی کردند: 
»امــروز یــک عــده اى در بخش هــاى مختلــف دنیاى 
فی، 

َ
اســام بــه  نام گروه هــاى تکفیرى و وهابی و َســل

علیــه ایــران، علیه شــیعه، علیه تشــیع، دارند تاش 
می کننــد، کارهــاى بــدى می کننــد، کارهــاى زشــتی 
می کنند؛ اما اینها دشــمن هاى اصلی نیســتند؛ این 
را همه بدانند. دشــمنی می کنند، حماقت می کنند؛ 
اما دشــمن اصلی، آن کســی اســت که اینها را تحریک 
می کنــد، آن کســی اســت کــه پــول در اختیارشــان 
می گذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه آنها اندکی 
ضعیــف شــد، بــا وســایل گوناگــون آنهــا را انگیزه دار 

می کند.«     1393/3/14

اگر مدافعان حرم نبودند...
مــروری بــر حضــور فعــال و مســئوالنه جمهــوری 
اســامی ایران و رزمندگان جبهه مقاومت در منطقه 
غــرب آســیا طی ســال های اخیــر، نشــان می دهد که 
مستشــاران نظامی ایران که از ســوی مردم با عنوان 
»مدافعــان حــرم« شــناخته می شــوند، همــراه بــا 
رزمندگانــی از اقصــی نقــاط جهــان اســام، همچون 
حــزب اهلل لبنــان، فاطمیــون افغانســتان، زینبیــون 
پاکســتان، حشدالشعبی عراق و دفاع وطنی سوریه 
و... بــا ایســتادن در مقابــل تروریســت های تکفیری و 
حامیــان منطقــه ای و بین المللــی آنهــا، هم خطراتی 
جــدی را از حریــم مقدســات اســامی دفــع کردنــد و 
هــم بــا تثبیــت امنیت منطقــه، اقتداِر مقاومــت را به 
رخ دشــمن مداخله گر، رژیم صهیونیســتی و عوامل 
نفــوذی آنــان کشــیدند. ایــن نمایش اقتــدار و دفاع 
عزتمندانــه به گونــه ای بــود که نه تنها نقشــه شــوم 
آمریــکا برای تامیــن امنیت اســرائیل غاصب، محقق 
نشــد، بلکــه امــروز، رژیم اشــغالگر قــدس ضعیف تر 

از هــر زمــان دیگــری، در حصارهای خودســاخته اش 
در ســرزمین های اشــغالی، محصــور شــده و هربــار 
کــه شــرارتی در غــزه و دیگــر نقــاط راه می انــدازد، 
ظــرف چندروز مجبور به عقب نشــینی و درخواســت 
آتش بــس می شــود کــه اینهــا همگــی نشــانه های 
افزایش قدرت و توان جبهه  مقاومت و افول و ضعف 
مســتکبرین و صهیونیستهاســت. این پیروزی بزرگ، 
نتیجــه مجاهــدت مخلصانــه و مقتدارانــه فرزندان 
ایران اســامی به فرماندهی حاج قاســم سلیمانی و 
میدان داری مجاهدانی چون حاج حســین همدانی 
و جوانانی مثل محســن حججی در فراســوی مرزها 
بــود؛ رزمندگانی که شــاید در ابتــدای کار، برخی  افراد 
منطق حضور آنها در کیلومترها دورتر از مرزهای این 
کشور و مقابله با دشمن در داخل یک کشور دیگر  را 
نمی دانســتند؛ اما گذر زمان و مشــاهده آنچه بر ســر 
مردمــان مظلــوم مناطق تحت اشــغال در ســوریه و 
عراق رفت، حقانیت و درستی این حضور را اثبات کرد: 
»]شهدای مدافع حرم[ رفتند با دشمنی مبارزه کردند 
کــه اگر اینهــا مبارزه نمی کردند، این دشــمن می آمد 
داخل کشــور... اگر جلویش گرفته نمی شــد، ما باید 
اینجا در کرمانشــاه و همدان و بقیه اســتان ها با اینها 
می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم. در واقع این 
شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور، 
ملت، دین، انقاب اسامی فدا کردند.«     1394/11/5 
و »این تنها ضربه به گروه ســتمگر و روســیاه داعش 
نبود. ضربه  ســخت تر به سیاســت خباثت آلودی بود 
که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت 
ضدصهیونیســتی و تضعیف دولت های مســتقل را 
به وسیله رؤسای شقِی این گروه گمراه، هدف گرفته 
بــود. ضربــه بود به دولت های قبلی و کنونی آمریکا و 
رژیم هــای وابســته به آن در این منطقــه که این گروه 
را بــه وجــود آوردنــد و همه گونه پشــتیبانی کردند تا 
سلطه نحس خود را در منطقه  غرب آسیا بگسترانند 
و رژیم غاصب صهیونیســت را بر آن مســلط ســازند.«  
   1396/8/30 امــروز مدافعــان حــرم و فرماندهــان 
آنها با خون خود کارنامه  مخلصانه و پرافتخارشان را 
امضاء کرده اند. مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی 
و حماســه آفرینی ها مــردم در بدرقــه ی شــهدایی 
همچون شــهید همدانی و حججی به روشــنی عزت 
ایــن شــهدا و جایگاه شــان در قلــوب مردم را نشــان 
می دهــد حتــی اگر ورشکســتگان سیاســی ای که در 
فتنه ســال 88 از مردم ســیلی خوردند، بخواهند به 

چهره خورشید خاک بپاشند!

آینده روشن مقاومت
تجربــه مقاومــت و ایســتادگی مقابل دشــمن ظالم 
و جنایتــکار و ثمــره شــیرین آن کــه پیــروزی جبهه حق 
و عقب نشــینی باطل اســت، امروز به عنــوان چراغی 
فــروزان، پیــش روی ملــت ایــران و همــه ملت هــای 
آزاده قــرار دارد و نســخه نجات بخــش همــگان در 
مقابل نقشــه های شــوم و خطرناک اســتکبار جهانی 
شده اســت و مســئله اخراج آمریکایی ها از منطقه را 
بــه هــدف راهبردی ملت ها و جریــان مقاومت تبدیل 
کرده اســت: »بایســتی حضور فسادبرانگیز آمریکا در 
این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود... این منطقه 
قبول نمیکند حضور آمریکا را در کشــورهای منطقه؛ 
تهای منطقه قبول نمیکنند، دولتهای برخاســته از 

ّ
مل

تها قبول نمیکنند؛ بدون تردید.« 1398/10/18
ّ
مل

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســؤال:   اموالــی کــه بعضــی از فروشــندگان بــه 
مأمــوران خرید ادارات یا شــرکت ها بــدون آن که 
آن هــا را به قیمــت تثبیت شــده اضافــه کنند، به 
خاطــر برقرارکردن ارتبــاط می پردازند، نســبت به 
فروشــنده و نســبت به مأمــور خرید چــه حکمی 

دارند؟

جواب: پرداخت این اموال توســط فروشــنده به 
مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت 
آن ها جایز نیســت و آن چه را کــه دریافت می کند 
باید به اداره یا شــرکتی که مأمور خریِد آن اســت، 

تسلیم کند.

حکم دریافت درصدی از سود خرید
 توسط مسئول خرید 

احکام  

کالم امام  

حسینیه  

     متفقیــن حملــه کردنــد بــه ایــران و آن حرفهایــی 
کــه رضاشــاه مــی زد و آن ثناخوانیهایی     که بــرای او 
می کردند یا خودش می کرد، که دیگر این مملکت 
مملکتی اســت کــه هیچ کــس     دیگــر قدرت نــدارد 
به آن تعرض کند! ...بعــد از اینکه دیدنــد یک طبل   
  توخالــی بــود ، اعامیــه اول بــه دوم نرســید!... در 
زمــان رضاشــاه قدرتهایی ملت داشــت؛ البتــه آنها 
هم متعدی بودنــد لکن پشــتوانۀ     مملکت بودند. 
آنها را با همین امر خارجیها خلع ســاح کرد... در هر 
صورت، او این کار را کرد و قدرتها را هم از     دست اینها 
گرفت و خــودش هم به همــان طور که مــی دانید 

رفت.    1357/8/16

عاشــورا درس می دهد که برای حفــظ دین، باید 
فــداکاری کــرد... درس می دهــد کــه در ماجــرای 
دفاع از دیــن، از همــه چیز بیشــتر، برای انســان، 
بصیرت الزم اســت. بی بصیرتها فریب می خورند. 
بی بصیرتهــا در جبهه باطل قــرار می گیرند؛ بدون 
این کــه خــود بداننــد. همچنــان کــه در جبهــه ی 
ابن زیــاد، کســانی بودنــد کــه از فســاق و فجــار 
نبودند، ولی از بی بصیرتها بودند.اینها درســهای 
عاشورا است. البته همین درسها کافی است که 
یک ملت را، از ذلت به عزت برساند. همین درسها 
می تواند جبهه ی کفر و استکبار را شکست دهد. 

درسهای زندگی  سازی است.      1371/4/۲۲

قدرت رضاخان 
طبل توخالی بود 

درس های عاشورا 
یک ملت را از ذلت به عزت می رساند
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رابطه حکومت پهلوی با مردم، ارباب و رعّیتی بود

مناسبت  

یــاد شــهید رجایــی عزیــز و شــهید باهنــر عزیــز را - کــه در همــان مــدت کوتــاه مسئولیتشــان، طــوری عمــل 
ــا تــاش ســختی کــه  ــًا ب ــدارم و حقیقت ــرای مــا الگــو باقــی گذاشــتند - گرامــی می ــد کــه از خودشــان ب کردن
کردنــد، بــا تحملــی کــه بــه خــرج دادنــد و بــا تمســکی کــه بــه عقیــده و ایمــان خودشــان در عمــل ورزیدنــد، 
موجــب شــدند کــه مــا امــروز بتوانیــم بــرای تعریــف مــدل موردنظــر خودمــان، اســم و یــاد اینهــا را مطــرح 
کنیــم. در یــک جملــه ی کوتــاه، کتابــی از معنــا را از نــام اینهــا بفهمیــم، ایــن خیلــی ارزش دارد. یادشــان 

ــاد!     1385/6/6 ــی ب گرام

عکس نوشت  

هم رضاخان با کودتا ســِرکار آمده بود، هم محّمدرضا با کودتا ســِرکار آمد. حکومت کودتایی، معلوم است 
چطور حکومتی است: برمردم تحمیل بودند و از آراِء مردم، عقاید مردم، دلبستگیهای مردم، فرهنگ مردم 
و درخواست و اراده آنها هیچ نشــانی نبود. آنها برای آراِء مردم، برای خواست مردم، برای عقاید مردم، برای 
دین مردم و بــرای فرهنگ مردم، هیــچ احترامی قائــل نبودند؛ هیچ رابطــه صمیمی و دوســتانه ای با مردم 
نداشــتند. رابطه، رابطــه خصمانه بود؛ رابطــه ارباب و رعّیــت بود؛ رابطه آقایــی و نوکری بود؛ ســلطنت بود 
دیگر! ســلطنت و پادشــاهی، معنایش همین اســت؛ یعنی حکومت مطلقــه ای که هیچ تعّهــدی در مقابل 

مردم ندارد.      1377/11/13       |      سوم شهریورماه؛ اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان   

یاد شهیدان رجائی و باهنر،کتابی از معانی است

خانواده  ایرانی  حزب اهلل این است   

فرصــت ازدواج و آرام گرفتــن در یــک مجموعــه ی 
خانــواده، یکی از فرصتهــای مهم زندگی اســت. برای 
زن و مــرد -هــر دو- ایــن یــک وســیله ی آرامــش و 
آســایش روحی و وســیله ی دلگرم شــدن بــه تداوم 
فعالیــت زندگــی اســت... ازدواج یــک امــر مبــارک و 
یــک پدیــده ی بســیار مفیــد اســت. البتــه مهمترین 
فایــده ی ازدواج، همــان تشــکیل خانــواده اســت و 
بقیه ی مســائل، فرعــی و درجه ی دو و یا پشــتوانه ی 
این مســئله اســت؛ مثل تولید نســل یا ارضــای غرایز 
بشری، اینها همه درجه دو است، درجه ی اول همان 

تشکیل خانواده است. 
1380/1۲/9  

ی، جوان 
ّ
یکی از مهم ترین ابزارهــای اقتدار مل

مؤمن مــا اســت؛ میخواهند ایــن ایمــان را از 
جوان بگیرند. ایــن جوان مؤمن اســت که در 
مسئله ی هسته ای، در مســئله ی پیشرفتهای 
علمی، در نانو، در رویان، در بقّیه ی بخشــهای 
علمی بیداْرخوابی میکشد، سختی میکشد تا 
اینکه یک پیشــرفت علمی را به نهایت برساند؛ 
این جواِن مؤمن است، اینها بّچه های مؤمن 
مــا هســتند و خیلــی از اینهــا را مــا از نزدیــک 
میخواهنــد  اینها]دشــمنان[  می شناســیم. 
ایــن ایمــان را از ایــن جــوان بگیرند، انگیــزه را 

میخواهند از این جوان بگیرند.
1396/10/19   

ازدواج وسیله آرامش
 و از فرصتهای مهم زندگی است

سخت کوشی و انگیزه جوان ایرانی 
راهکار پیشرفت علمی است

سخنرانی آیت اهلل خامنه ای به مناسبت دومین سالگرد شهیدان رجایی و باهنر )1362/6/8(


