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در مقابل فساد و انحراف از یکدیگر مراقبت کنیم

شـــهریور ســـال ۱۳۵۹، بعد از گذشت حدود دو  سخـــن
سال از شکل گیری پدیده عظیم انقالب اسالمی هفتـــــه

به رهبری امام خمینی� بود که حمله گسترده 
حزب بعث عراق، به کشـــور ما آغاز شـــد. انقالب 
اسالمی نوپا،  آن روزها، درگیر مسائل و مشکالت فراوانی 
بود و درگیر شـــدن در جنگ نظامی می توانست به معنای 
شکســـت زود هنگام انقالبی باشد که هزاران مبارز مؤمن 
و انقالبی برای شکل گیری آن جان خود را فدا کرده بودند.

   شرایط خطیر و پیچیده سال های آغاز انقالب اسالمی
یکی از مســـائل آن روزهای انقالب اســـالمی، وجود افراد 
وابســـته به رژیم طاغوت، در برخی نهادها و ســـازمان ها 

بود که با کارشکنی و نافرمانی، کار را سخت کرده بودند؛ 
همچنین برخی جریانات سیاســـی با گرایش های مختلف 
تالش می کردند که از انقالب سهمی برای خود دست وپا 
کننـــد و همیـــن امر باعث آشـــفتگی در فضای سیاســـی 
کشور شده بود. استعفای دولت موقت و روی کار آمدن 
بنی صـــدر که با همراهی منافقین بارها به دل ســـوزان و 
نیروهای انقالبی حمله می کرد، فضای کشـــور را به سمت 

اختالف و چند دستگی سوق می داد.
ترورهای گســـترده شخصیت های برجسته انقالبی، یکی 
دیگر از مشکالتی بود که لطمات جبران ناپذیری را به نهال 
تـــازه قد کشـــیده انقالب وارد می کـــرد. مقابله با تحرکات 
گســـترده گروه های تجزیه طلب در شـــمال، شـــرق و غرب 

کشـــور، ترکمن صحرا ، سیستان،  کردستان و آذربایجان، 
توان بســـیار زیـــادی از نیروهای نظامـــی را صرف خودش 

کرده بود.
تغییـــرات بـــزرگ در ارتـــش به خاطر شـــکل گیری انقالب، 
تازه تأســـیس بودن ســـپاه پاســـداران و کمبود تجهیزات 
نظامـــی، ازجمله مســـائلی بود کـــه کار را بـــرای مقابله با 
ارتش تا بن دندان مســـلح صدام، ســـخت و دشـــوار می 
کـــرد. » اوِل جنـــگ، مـــا هیچ چیز نداشـــتیم. بنـــده هم از 
نزدیک شـــاهد بودم؛ واقعًا دست ما خالی بود؛ نه ارتش 
ما امکاناتی داشت، نه سپاه که آن روز اصاًل تشکل درستی 
نداشت؛ حّتی تفنگ انفرادی در دست افراد نبود؛ وسایل 

ادامه در صفحه 3ابتدایِی یک جنگ حقیقی در اختیار 
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در زمان امام حسن؟ع؟، تفکر 
انقالبِی اسالمی، یک نهضت شد
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این کسانی که در راه خدا مجاهدت میکنند و جان خودشــان را در کف دست میگیرند، هم دشمن کشتنشــان، هم کشته شدنشان ارزش 
دارد؛ پیش خدای متعال وعده ی الهی بر رحمت به اینها اســت. حاال آن  که جانش را در این راه از دســت میدهــد، در روایات داریم که هنوز از 
این َنشئه خارج نشده، عالئم رحمت الهی را مشاهده میکند... حّتی در این نشئه چشمش باز میشود و حقیقت را میبیند و رحمت الهی را، 

فضل الهی را به طور ملموس درک میکند.       ۱۳۹۵/۰۹/۱۵  

مزار: گلزار شهدای اصفهان )گلستان شهدا(

وعده پروردگار، فضل و رحمت برای شهید است  
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر   شهید علی محمد خودسیانی

شهید هفته  
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نگاهی به ابعاد سیره حکومتی پیامبر اعظم ؟ص؟ به مناسبت سالروز رحلت ایشان

الگوی کامل حکمرانی

پیشرفت در سایه مقاومت پیشرفت در سایه مقاومت 
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

یادداشت هفته

؟ص؟، اثباِت توانایی اســالم       حکومت پیامبر
دیــن »عبارت اســت از مدیر مجموعه ی زندگی انســان؛ 
یعنی برنامه ی جامع؛ نه برنامه ی شخصی و برنامه های 
صرفــًا عبــادی و فــردی انســان.«      ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ به تعبیر 
بهتر، »عرصه ی فّعالّیت این دین، تمام گســتره ی زندگی 
بشــر اســت؛ از اعمــاق قلــب او تــا مســائل اجتماعــی، تا 
مســائل سیاســی، تــا مســائل بین المللــی، تا مســائلی 
 کــه بــه مجموعــه ی بشــرّیت ارتبــاط دارد.«      ۱۴۰۰/8/۲ 
بــر همین اســاس، »چون مســائل اجتماعــی و وظایف 
مهــّم جامعه ســازی و تمّدن ســازی در اســالم وجــود 
دارد، لذا اســالم به مســئله ی حاکمّیت هم اهتمام دارد. 
نمی تــوان فــرض کرد که اســالم نظم اجتماعــی را به یک 
شــکلی مطالبه کند اّما مسئله ی حاکمّیت و ریاست دین 
و دنیا را در آنجا مشــّخص نکند... پس بنابراین الزم است 
کــه مشــّخص کند در رأس این جامعه چه کســی باشــد، 
چــه باشــد و امام را معّیــن کنــد.«      ۱۴۰۰/8/۲ به همین 
دلیــل قرآن کریــم، از پیامبر، تعبیر به امام و رهبر می کند و 
هنگامی که »پیغمبر اکرم وارد شــد بــه مدینه، اّول کاری 
که کرد، تشــکیل قدرت سیاســی و اجتماعــی بود؛ یعنی 
تشــکیل حکومت داد.«       ۱۳۹۹/۱/۳»اســالم با تشکیل 
حکومت در مدینه و تشکیل جامعه ی مدنی نبوی نشان 
داد و ثابــت کرد که اســالم فقط نصیحــت کردن، موعظه 
کــردن و دعوت کردن به زبان نیســت. اســالم میخواهد 
حقایــق احــکام الهی در جامعــه تحقق پیدا کنــد؛ این جز 
بــا ایجاد قدرت الهــی امکان پذیر نیســت.«     ۱۳8۹/۹/۴ 
تشــکیل حکومت توســط پیامبر، »درســت عکــِس نظر 
کج بینانه کســانی کــه مّدعی هســتند اگر قــدرت با دین 
همراه شود، دین فاسد میشود! نه؛ قضیه عکس است. 
دین اگر با قدرت همراه شود، خواهد توانست گسترش 
و بسط پیدا کند.«     ۱۳۷۵/۹/۱۹ به تعبیر دیگر، نمیشود 
کــه »مردم، عقیده ای را در ذهن خودشــان حفظ کنند و 
اعمال شخصی را انجام دهند، اّما نظام اجتماعی، تحت 
حاکمیت دشمنان خدا و انداداهلل باشد!«      ۱۳۷۶/۹/۷ 
بلکه اساسا »آن عاملی که در اسالم ضامن اجرای احکام 
اســت، حکومت اسالمی و حاکمیت احکام قرآن است.«  
   ۱۳۷8/۱/۱۶ لــذا »اســتقرار حکومــت، اولیــن تکلیــف 
همه انبیای الهی محســوب می شــود.«    ۱۳۷۷/۱/۳۱ و 
»تشــکیل حکومت اســالمی، آرزوى همه ى اولیاءاهلل در 

طول تاریخ بوده است.«      ۱۳۷۴/۹/۱۶

      شاخص های حکومت نبوی
»ســیره نبّی اکــرم در دوران ده ســاله حاکمیــت اســالم 
در مدینــه... گزافه نیســت اگــر بگوییم درخشــان ترین 
دوره هــای حکومــت در طــول تاریــخ بشــری اســت.«   
   ۱۳8۰/۲/۲8 حــال ســوال ایــن اســت کــه حکومــت 
ایشــان، چــه تفاوتــی بــا حکومتهــای دیگــر داشــته 
اســت؟ اول اینکــه »حکومــت پیغمبــران، حکومتــی 
مردمــی بــود؛ بــرای مــردم و در خدمــت منافــع آنــان 
بــود و مــردم بــه پیامبــران عشــق می ورزیدنــد. وقتی 

پیغمبــر مــا حکومــت تشــکیل داد، مــردم به او عشــق 
و  پایــه  چنــان  بــا  حکومتــی،  چنیــن  می ورزیدنــد... 
قاعــده ی مردمی اســت که می توانــد اصالحات کند.«  
  ۱۳۷۱/۱/۱۵ در مقابــل نیــز پیامبــر بــه مــردم عشــق 
و عالقــه داشــت. تــا جایــی کــه قــرآن میفرمایــد »َعزیٌز 
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 )ســوره توبــه، آیــه ۱۲8( یعنی »مشــکالت زندگی انســانها 
و جوامــع بشــری گــران اســت بــر جــان مبــارک پیغمبر 
اســالم... مشــتاق هدایت آنها و مشــتاق ســعادت آنها 
اســت.«      ۱۳۹۵/۲/۱۶بــه بیــان بهتر، پیامبــر در »نظام 
اســالمی نمی تواند نســبت بــه فرهنگ و اخــالق مردم 
خــود بی تفاوت باشــد. نظام اســالمی نظامی نیســت 
کــه فقــط بــه فکر حفظ قــدرت خود باشــد و نســبت به 
عملکــرد مــردم خــود - حتــی اگــر بــه ورطــه ی اخالقی 
بیفتنــد - بی تفــاوت بمانــد. نظــام اســالمی از آنچه که 
مــردم را منحــرف و گمــراه می کنــد، رنج می بــرد... این 
روش پیامبر گرامی اســت و نظام اســالمی همان روش 
را بایــد داشــته باشــد.«     ۱۳8۱/۱۲/۶بنابرایــن یکــی 
از ویژگــی هــای حکومــت نبــوی »مســئولّیت در قبــال 
ســالمت عمومــی جامعه اســت... پیغمبر اکــرم پیش 
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ومی«.     ۱۳۹۳/۹/۶
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اهِد ق
ویژگــی دیگر حکومــت پیامبر، اتحاد اســت: »امــروز اگر 
پیامبر مکرم اسالم ؟ص؟در میان ما بود، به اقتضای آیه ی 
یُکم ِبالُمؤِمنیَن 
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 َرحیم« مســلمین را به اتحاد دعوت میکرد؛ از ایجاد 
ٌ

ف
ُ

َرؤ
اختالفــات جلوگیــری میکــرد.«     ۱۳۹۱/۱۱/۱۰»در نظــام 
نبــوی، درگیریهــای برخاســته از انگیزه هــای خرافــی، 
شــخصی، ســودطلبی و منفعت طلبی مبغوض اســت 
و بــا آن مبارزه میشــود. فضا، فضــای صمیمّیت و اخّوت 
و بــرادری و همدلــی اســت.«    ۱۳8۰/۲/۲8 اساســا »در 
نظام اســالمی، حکومت بــا محبت، با ایمــان، با وحدت 
و همدلــی، همچنیــن با هم بــودن مــردم و حکومت، با 
هــم بودن اجــزای حکومت و بــا هم بودن اجــزای مردم 

است.«     ۱۳۷۷/۱/۲۷
ویژگــی دیگــر اینکــه »در نظــام نبــوی، پایه همــه چیز، 
دانســتن و شــناختن و آگاهــی و بیداری اســت. کســی 
را کورکورانــه بــه ســمتی حرکــت نمیدهنــد؛ مــردم را با 
آگاهــی و معرفت و قدرِت تشــخیص، به نیروی فّعال - 

نــه نیروی منفعل - بدل میکنند.«    ۱۳8۰/۲/۲8
ف دیگر شــاخص حکومت 

ّ
قانون گرایــی و مبارزه با تخل

نبوی اســت: »حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود 
و نمی گذاشــت قانــون - چــه توســط خــودش، و چــه 
توســط دیگــران - نقض شــود. خودش هــم محکوم 
قوانیــن بود. آیــات قرآن هم بــر این نکته ناطق اســت. 
برطبق همــان قوانینی که مردم بایــد عمل می کردند، 
خــود آن بزرگــوار هم دقیقًا و به شــّدت عمــل می کرد و 

فی بشــود.«     ۱۳۷۹/۲/۲۳
ّ
اجازه نمی داد تخل

نبــوی،  نظــام  و  »جامعــه  اینکــه  دیگــر  شــاخص 

حاجــت  دســت  و  دنبالــه رو  وابســته،  توســری خور، 
بــه ســوی ایــن و آن درازکــن نیســت؛ عزیــز و مقتــدر و 
تصمیم گیــر اســت؛ صــالح خــود را کــه شــناخت، بــرای 
تأمیــن آن تــالش میکنــد و کار خــود را پیــش می برد.«  

۱۳8۰/۲/۲8  
و در نهایــت رســیدگی بــه ضعفــا و توجــه بــه عدالــت 
اجتماعی شــاخص مهم دیگر در حکومت نبوی اســت: 
»ســیره ی پیغمبر این است که با فقرا و با ضعفا و مانند 
اینها کنار می آمد. به شــئون ظاهــری و آن چیزهایی که 
بــه حســب ظاهر موجــب جالل و شــوکت و ایــن چیزها 

اســت، اهّمّیتی نمیداد.«     ۱۳۹8/۱۰/۳

      حکومت نبوی، الگوی نظام اســالمی
نکته مهم اینکه پیامبر، با تشــکیل حکومت اسالمی، به 
همه نشان داد که اسالم توانایی مدیریت زندگی انسان 
را دارد. زیرا پیامبر »ده ســال بیشــتر هــم حکومت نکرد؛ 
اما پی ریزی یک بنائی را کرد که در طول قرنهای متمادی، 
قله ی بشــریت در علــم، در تمدن، در پیشــرفت معنوی، 
در پیشــرفت اخالقــی، در ثروت، همین جامعــه بود.«     
 ۱۳۹۰/۱۱/۲۱و »از جملــه شــگفتیهای زندگــی آن حضرت 
ایــن اســت کــه در طول ایــن ده ســال، یک لحظــه را هدر 
نداد... فقط ده ســال کار حکومتی و سیاســی و جمعی 
کــرده بــود. چــه عمــر بابرکتــی!«      ۱۳8۰/۲/۲8»]پیامبر 
مکرم اســالم[ ده ســال حکومت کرد؛ اما اگــر بخواهیم 
عملی را که در این ده سال انجام گرفته، به یک مجموعه 
ُپــرکار بدهیــم تــا آن را انجام دهند، در طی صد ســال هم 
نمیتواننــد آن همــه کار و تالش و خدمت را انجام دهند. 
اگــر ما کارهای امروزمان را بــا آنچه که پیغمبر انجام داد، 
مقایســه کنیــم، آنــگاه میفهمیــم کــه پیغمبر چــه کرده 
اســت. اداره آن حکومــت و ایجاد آن جامعــه و ایجاد آن 

الگو، یکی از معجزات پیغمبر است.«     ۱۳8۰/۲/۲8
بنابرایــن حکومــت پیامبــر یــک الگــوی کامل اســت. در 
حقیقت »پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام ]اسالمی[ 
را ســِر پــا و کامل کنــد و آن را برای ابد در تاریــخ، به عنوان 
نمونــه بگــذارد تا هر کســی در هــر جای تاریــخ - از بعد از 
زمــان خودش تا قیامت - توانســت، مثل آن را به وجود 
آورد و در دلهــا شــوق ایجــاد کنــد تــا انســانها بــه ســوی 
چنــان جامعــه ای برونــد.«     ۱۳8۰/۲/۲8 لــذا در دوران 
معاصــر کــه خداونــد نعمت حکومــت اســالمی را به ما 
عنایــت کــرده، ضــرورت دارد هرچه بیشــتر خــود را با این 
الگــو منطبق کنیم. طبق این بیان، »حکومت اســالمی، 
یعنــی کارگزارانــش بــرای اســالم و خــدا کار می کنند، نه 
بــرای خــود.«     ۱۳۶۹/۹/۱۴ بــه تعبیــر دیگــر »حکومــت 
اســالمی و نظــام جمهوری اســالمی، آن وقتی ســربلند 
است که بتواند حدود الهی را حفظ کند.«     ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ 
نکتــه مهمتــر اینکــه »مطالبــه ی اســالم از مســلمین، 
ایجــاد نظــام اســالمی به نحــو کامــل اســت؛ مطالبه ی 
ی و 

ّ
اســالم، تحّقق کامل دین اسالم است... دین حّداقل

اکتفای به حّداقل ها، از نظر اســالم قابل قبول نیست.«  
   ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ همانطــور کــه پیامبــر اینگونــه بــود. 
 عامل به همه  ی احکام اســالم، خوِد شــخص نبی 

ْ
»اول

مکــرم اســالم بود... یعنی چیــزی نبود که بــه او امر کند، 
خــود او از آن غافل بماند.«      ۱۳88/۴/۲۹خالصه اینکه 
همه مسئوالن و کارگزاران باور داشته باشند که »نجات 
این کشــور و رســیدن آن به نقطه ای که شایســته ی این 
ملت اســت، فقط در سایه ی اسالم، جمهوری اسالمی و 

نظام اسالمی امکانپذیر است.«     ۱۳8۱/۳/۱۴

نگاهـــی بـــه ابعـــاد ســـیره حکومتـــی پیامبـــر اعظم ؟ص؟ به مناســـبت ســـالروز رحلت ایشـــان

الگوی کامل حکمرانی
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جمهوری اســـالمی آن وقتی واقعًا جمهوری اســـالمی است که 
بـــا مبانی مســـتحکم امام، همان چیزهائـــی که در دوران حیات 
مبارک امام مطرح بود، شعار بود، بجد دنبال میشد پیش برود. 
هر جا ما با آن شـــعارها پیش رفتیم پیشـــرفت با ما بوده اســـت، 
پیروزی با ما بوده اســـت، عزت با ما بوده اســـت، منفعت دنیائی 
هم با ما بوده اســـت؛ هر جا از آن شـــعارها عقب     نشـــینی کردیم 
و کوتـــاه آمدیم، به دشـــمن میدان دادیم، ضعـــف پیدا کردیم، 
عقبگرد پیدا کردیم، عزت به دســـت نیامده است، دشمن جریتر 
شـــده است، پیشتر آمده است؛ از لحاظ مادی هم ضرر کردیم... 
نظام اســـالمی باید به معنای واقعی کلمه، اســـالمی باشـــد و 
روزبه     روز به مبانی اســـالم نزدیکتر شـــود؛ این است که گره     های 
فروبســـته را باز میکند... مشکالت را حل میکند، این است که به 

جامعـــه عزت و اقتدار میدهد.       ۱۳88/۶/۲۰

جمهوری اسالمی
 باید روزبه     روز به مبانی اسالم نزدیکتر شود

خطبه های انقالب  

در مقابل فساد و انحراف
 از یکدیگر مراقبت کنیم 

به رسم آیه ها  

خوِد اســـتغفار، در واقع جزئی از توبه اســـت. توبه هم یعنی 
بازگشت به سوی خدا. بنابراین، یکی از ارکان توبه، استغفار 
اســـت؛ یعنـــی طلب آمـــرزش از خـــدای متعال. ایـــن، یکی از 
نعمتهای بزرگ الهی اســـت. یعنی خداوند متعال، باب توبه 
را به روی بندگان باز کرده اســـت، تا آنها بتوانند در راه کمال 
پیش بروند و گناه زمینگیرشـــان نکند؛ چون گناه، انســـان را 
از اوج اعتـــالی انســـانی ســـاقط میکند. هر کـــدام از گناهان، 
ضربـــه ای به روح انســـان، صفای انســـانی، معنویت و اعتزاز 
روحی وارد می آورند و شـــّفافیت روح انسان را از بین میبرند 
و آن را کدر میکنند. گناه، آن جنبه معنویتی را که در انســـان 
اســـت و مایه تمایز انســـان با بقیه موجودات این عالم ماّده 
اســـت، از شـــّفافیت می اندازد و او را به حیوانات و جمادات 

نزدیـــک میکند.        1375/10/28

لغزشـــها انسان را فاســـد میکند. این فساد، به انحراف در عمل 
و گاهـــی بـــه انحراف در عقیده منتهی میشـــود. ایـــن هم بمرور 
پیـــش می آیـــد؛ دفعتًا پیـــش نمی آید که ما فکـــر کنیم یک نفری 
شـــب مؤمـــن میخوابد، صبح منافـــق از خواب بیدار میشـــود؛ 
نـــه، بتدریـــج و ذره ذره پیش می آید. ایـــن، عالجش هم مراقبت 
از خود اســـت. مراقبـــت از خود هم یعنی همیـــن تقوا. بنابراین 
عالجـــش تقواســـت. مراقب خودمان باشـــیم. نزدیـــکان افراد 
مراقبت کنند؛ زنها از شوهرهایشـــان، شـــوهرها از زنهایشـــان، 
دوســـتان نزدیـــک از همدیگـــر؛ »و تواصـــوا بالحـــّق و تواصـــوا 
بالّصبـــر«.)۱( از یکدیگـــر مراقبت کنیم، برای اینکه دچار نشـــویم. 
مردم مســـئولین را موعظـــه کنند، نصیحت کننـــد، خیرخواهی 
کنند، بنویســـند بـــرای آنها، بگوینـــد برای آنها، پیغـــام بدهند تا 
مبادا دچار لغزش بشـــوند. خطرات لغزش مســـئولین هم برای 
 نظـــام، بـــرای کشـــور و برای مردم بیشـــتر اســـت.       ۱۳88/۶/۲۰       
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یکی از ارکان توبه، استغفار است

درس اخالق  

نبود. در منطقه ی اهواز - که بنده آن جاها بودم 
- بعضی از یگانهای یک تیپ ما شـــاید حدود ده 
دســـتگاه تانک در اختیار داشتند؛ یعنی یک دهِم 
آنچه باید داشته باشند. تانکهایشان از بین رفته 
بود، منهدم شـــده بود؛ در عین حال جوانهای ما 
ایستاده بودند و تالش میکردند.«     ۱۳8۴/۶/۳۱

   غرب و شرق؛ متحد عراق علیه انقالب نو پای ایران 
اطـــالع رژیم بعث از شـــرایط کشـــور همســـایه و 
تشـــویق آمریکا و ناتو و شـــوروی برای آغاز جنگ، 
صدام را برای شـــروع نبـــردی همه جانبه مصمم 
کرد. دلیل اصرار قدرت های اســـتکباری آن روز به 
حملـــه نظامـــی علیه ایران هم مشـــخص بود.» 
انقـــالب ملـــت ایران، صرفًا شکســـت یـــک نظام 
وابســـته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و 
استکبار نبود بلکه تهدید امپراطوری نظام سلطه 
بود و مســـتکبران غرب و شـــرق با درک عمق این 
تهدید، جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت 

۱۴۰۱/۶/۳۰ ایران تحمیل کردند.«  
صدام نه به پشتوانه تجهیزات و نیروهای نظامی 
آن روز حزب بعث، بلکه به واسطه قولی پا به میدان 
گذاشت که کشـــورهای بزرگ آن روز، برای حمایت 
تسلیحاتی و اطالعاتی و مالی به او داده بودند. او 
تصور می کرد که خیلی زود به نتیجه دل خواهش 
رســـیده و ایـــران را ظرف ســـه روز تصـــرف خواهد 
کـــرد.»در مقابل مـــا فقط عراق نبود شـــرق بود، 
امریکا بود، مجموعه ی ناتو بود، مرتجعان منطقه 
بودند، پول بود، سالح بود، تجهیزات بود، تاکتیک 

بود، خبر ماهواره یی بود.«     ۱۳۷۰/۶/۲۷
تانک هـــا و توپ هـــا وجنگنده هـــای فرانســـوی، 
ســـالح های شـــیمیایی آلمان، اطالعـــات دقیق 
ماهواره ای و شناســـایی آمریکا و اعزام نیروهای 
نظامی از کشور های مختلف دنیا و... جنگ بسیار 
نابرابـــری را ایجـــاد کرده بود؛ بـــه واقع جمهوری 
اســـالمی نـــه در مقابل حزب بعـــث، بلکه در برابر 
هشتاد کشور دنیا که صدام را حمایت می کردند، 

ایستاده بود.
شـــورای امنیـــت ســـازمان ملل در طـــول جنگ، 
همواره مثل یک نهاد سرسپرده و گوش به فرمان 
بـــا تبعیت از آمریـــکا، در کنار حزب بعث قرار گرفت 
و به جـــای محکومیت حمله به ایران، پس از آنکه 
شـــهرهای مختلفی در اشـــغال عراق قرار گرفت، 
بـــا صـــدور بیانیـــه ای، دو طرف را بـــه پایان جنگ و 
خشـــونت دعوت کرد که به معنای تثبیت مناطق 
اشغال شـــده برای عراق بـــود. این موضوع البته 

هیچ گاه مورد پذیرش ایران واقع نشد.

   ملت ایران در بزنگاه آزمون مقاومت یا تسلیم 
همه این نابرابری ها و تحریم ها و مشکالت، ملت 
انقالبـــی ایـــران را  در یک دوراهی بـــزرگ قرار داد: 
تســـلیم در برابر قدرت های بزرگ خصوصًا آمریکا 
یا مقاومت و ایســـتادگی و همراهی با رهبر الهی 

و بزرگشان.
مردم ایران اســـالمی به خصوص جوانان مؤمن 
و متدیـــن، قصد بازگشـــت از راهی که با ســـختی 
طـــی کـــرده بودنـــد را نداشـــتند.خون بـــرادران 
و خواهرانشـــان کـــه بـــرای بـــه ثمر رســـیدن این 

انقالب به زمین ریخته شـــده بود، به آن ها اجازه 
تسلیم شـــدن نمـــی داد. تدبیر امـــام خمینی� 
برای تشـــکیل بســـیج مردمی، یکـــی از ابتکارات 
بزرگی بود که ورق جنگ را برگرداند. حضور و بروز 
اســـتعدادهای جوانان در میدان نبرد، دشمن را 
وادار به شکست و عقب نشینی کرد؛ جوانانی که 
وجودشان لبریز از ایمان به خدا و عشق و اطاعت 
از ولی خدا بود؛ کسانی مانند شهید حسن باقری 
که میدان نبرد، او را از یک خبرنگار ساده، تبدیل به 

مغز متفکر اطالعات نظامی کشور کرد.

   برکات ایستادگی و مقاومت
یکـــی از بـــرکات بـــزرگ دفاع مقدس بـــرای مردم، 
نمایان شـــدن الگویـــی بود که بـــا آن می توان در 
همه عرصه های نبرد با دشمن، به پیروزی رسید و 
بارها بعد از جنگ هم، در مقاطع حساس مختلف، 
ت ایران 

ّ
کارآمدی خودش را به اثبات رسانید. »مل

فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب ماندن دشمن، 
صیانت کشـــور، با مقاومت به دست می آید نه با 
ت ایران به دست 

ّ
تسلیم؛ این را فهمیدیم؛ این را مل

آوردند؛ این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در 
بســـیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگـــی و غیره اســـتفاده کردیم و اســـتفاده 
میکنیم. موضع کشـــور در بسیاری از این مسائل 
و ســـرفصل ها موضع ایســـتادگی است، موضع 
اقدام اســـت، موضع پیشـــرفت است، نه موضع 

تسلیم و عقب نشینی«    ۱۴۰۱/۶/۳۰

   دفاع مقدس صحنه تبدیل تهدید به فرصت
دفـــاع مقدس و مقاومت در مقابل دســـت اندازی و 
هجمه ســـنگین عراق، آن هم با حمایت کشـــورهای 
بـــزرگ، علیه ایـــران اســـالمی، ایـــن درس را داد که با 
پایداری و مقاومت و با عزم راســـخ و تکیه بر ایمان و 
اعتماد به جوانان، می شود از سد تحریم گذشت. اگر 
روزی مســـئله ما در دفاع مقدس، تأمین سیم خاردار 
بـــود، امروز جوانان این وطن، بـــا قدرت ابتکار، خلق 
فرصت کرده و انواع موشـــک های نقطه زن، ناوهای 
بزرگ و سالح های سنگین و نیمه سنگین و پهپادها را 
تولید کرده اند. تجهیزاتی نظامی که قدرت بازدارندگی 
انقالب اسالمی را در حد و اندازه ای قرار داده است که 
دشمن با تمام خصومتی که با ما دارد، جرئت تعرض 

نظامی به ایران را به خود نمی دهد.
دفـــاع مقدس آینـــه ای از مهار چالش ها و تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها است و فرصت هایی را نظیر 
ایجـــاد اقتدار دفاعی، اتحاد میـــان مردم، ایجاد 
بازدارندگی مقابل دشـــمن، افزایش محبوبیت 
نیروهای مســـلح و افزایش تدبیـــر و عقالنیت در 

امور نظامی به همراه آورد.
سخن آخر اینکه در شرایطی که انقالب اسالمی در 
بخش های مختلف مثل ساحت علمی و فناوری، 
قوی و توانمند شده است و از سوی دیگر دشمن 
نیز، در مقابل انقالب اسالمی ضعفی بیش از هر 
زمـــان دیگر دارد و همچنین بارها نقشـــه های او 
نقش بر آب شده است، در چنین شرایطی، الگوی 
مقاومت و ایســـتادگی و نســـخه دفاع مقدس، 
می تواند در ســـاحت های فرهنگی و سیاســـی و 

اقتصادی راهگشای ما باشد.

ادامه از  صفحه 1

سخن  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

ســـؤال:     راه شـــرعی محـــو کاغذهـــای باطلـــه 
 کـــه دارای اســـماء متبرکـــه اســـت، چیســـت؟

 آیا سوزاندن آنها اشکال دارد؟
جواب:  دفن در خاک یا تبدیل به خمیر، اشـــکال 

ندارد ولی از سوزاندن آنها خودداری شود.

حکم بازیافت کاغذهای حاوی 
اسماء متبرکه

احکام  

کالم امام  

حزب اهلل این است  

انگیـزۀ شـیطانی  بـا  حـزب بعـث خبیـث عـراق 
خود در سراشـیبی سـقوط به سـوی عذاب الیم   
  الهـی مـی غلتـد، ولـی ملت و ارتش و پاسـداران و 
بسـیج و سـایر قـوای مسـلح نظامـی و انتظامـی   
  و مـردم ایـران، بـا احـدی الحسـنیین: پیـروزی یـا 
شـهادت و وصـول بـه لقـاءاهلل ، قلـۀ سـعادت 
را     مـی پیماینـد. چـه غـم امتـی را کـه یـا بـه سـوی 
خداونـد تعالـی مـی رود و یـا بـه سـوی تحقـق 
اهـداف     اسـالمی و انعـکاس آن در جهـان. و چـه 
غـم ایـن ملـت انقالبـی را کـه هفتـه هـای جنـگ 
داشـته     باشـد و بـه پیامبـر اسـالم ؟ص؟و خانـدان 
او اقتـدا نمـوده و در راه اهـداف     اسـالم عمـری 
بـا شـرافت و سـربلندی بـه جهـاد مقـدس ادامـه 
بـه  دشـمن     اسـالم،  صـدام  از  پـس  و  دهنـد 
اسـرائیل خبیـثـ  دشـمن بشـریتـ  بپردازد...مـا 
اکنـون نیـز تکـرار مـی کنیـم که تا ملتهای اسـالم و 
مسـتضعفان جهـان بـر ضـد مسـتکبران     جهانـی 
آنـان خصوصـًا اسـرائیل غاصـب  و بچـه هـای 
قیـام نکننـد، دسـت جنایتـکار آنـان از     کشـورهای 

اسـالمی کوتـاه نخواهـد شـد.   ۱۳۶۰/۶/۲۷ 

 امــروز بحمــداهلل ایمــان دینــی در کشــور مــا خــوب 
ــت مــا خــوب اســت، 

ّ
اســت، عــزم راســخ در بیــن مل

ــان مــردم خــوب اســت،  حضــور و آمادگــی در می
جوانــان باایمــان و دارای عــزم راســخ کــم نیســتند، 
زیادنــد... جوانــان دانشــمند، جوانــاِن بــا عــزم 
تولیــد  مشــغول  ســاختن،  مشــغول  راســخ، 
کــردن، مشــغول ابتــکار و نــوآوری هســتند در 
ــان  ــازند؛ ایمانش ــا آینده س ــور؛ اینه ــر کش سرتاس
بــاال، اعتمادشــان  خــوب و قــوی، توّکلشــان 
بــه خــدا زیــاد، امیدشــان بــه آینــده درخشــان، 
بصیرتشــان خــوب؛ اینهــا هســتند در بیــن مــردم 

و کــم نیســتند.       ۱۴۰۱/۶/8 

ملت ایران 
قله سعادت را 

می پیماید

جوانان، امیدشان به آینده
 درخشان است
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در زمان امام حسن؟ع؟، تفکر انقالبِی اسالمی، یک نهضت شد

مناسبت  

خانواده  ایرانی  

خیلی از زنها هستند که شوهر خودشان را 
بهشتی می کنند. خیلی از مردها هستند که 
همسر خود را حقیقتًا سعادتمند می کنند. 
موارد عکس این هم هست. ممکن است 
را  آنها  زنهایشان  باشند،  خوبی  مردهای 
اهل جهّنم کنند و زنهای خوبی باشند که 
اگر  کنند.  جهّنم  اهل  را  آنها  مردهایشان 
چنانچه زن و مرد هر دو توّجه داشته باشند، 
با توصیه های خوب، با همکاریهای خوب، با 
مطرح کردن دین و اخالق در محیط خانهـ  
آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح 
کمک  را  یکدیگر  طور  این  ـ  عملی  کردن 
می کنند. آن وقت زندگی کامل و حقیقتًا 

وافی و شافی خواهد شد.     ۱۳۷۷/۱۲/۱۱

عبرت ماجرای امام حسین این است که انسان فکر کند در 
تاریخ و جامعه ی اسالمی؛ آن هم جامعه ای که در رأس آن، 
شخصی مثل پیامبر خدا - نه یک بشر معمولی - قرار دارد و 
این پیامبر، ده سال با آن قدرت فوق تصّور بشری و با اّتصال به 
اقیانوس الیزال وحی الهی و با حکمت بی انتها و بی مثالی که از 
آن برخوردار بود، در جامعه حکومت کرده است و بعد باز در 
فاصله ای، حکومت علی بن ابی طالب بر همین جامعه جریان 
داشته است و مدینه و کوفه، به نوبت پایگاه این حکومت 
عظیم قرار گرفته اند؛ چه حادثه ای اّتفاق افتاده و چه میکروبی 
وارد کالبد این جامعه شده است که بعد از گذشت نیم قرن از 
وفات پیامبر و بیست سال از شهادت امیرالمؤمنین ؟ع؟، در 
همین جامعه و بین همین مردم، کسی مثل حسین بن علی 
را با آن وضع به شهادت می رسانند؟!چه اّتفاقی افتاد و چطور 

چنین واقعه ای ممکن است رخ دهد؟       ۱۳۷۴/۱۰/۵ 

همسران یکدیگر را 
سعادتمند کنند

عبرت عاشورا،  تفکر در چگونگی
 رخ دادن چنین واقعه ای است 

 حقًا و انصافًا خدمت آســـتان مقدس امام هشـــتم ؟ع؟ وقتی با شـــرایط و شـــئون ویژه ى آن انجام بگیرد، از 
بزرگترین ارزشها و بزرگترین افتخارات است و امروز چنین چیزى میسور است و وجود دارد، بنده هم افتخار 
می کنم اگر چه به نام و نه به عمل جزء شما هستم و مشرف به خدمت این آستان قدسم ... این سخن دل را 
با شما در میان بگذارم که دل ما آن جایی است که شما همواره در آن جا مشرفید و خوشا به حالتان و حقیقتًا 

شیرین تریِن لحظات براى بنده، آن لحظاتی است که به آستان قدس مشرف می شوم.          ۱۳۶۷/۹/۱۷
به مناسبت آخرین روز ماه صفر، شهادت امام رضا؟ع؟

عکس نوشت  

تصویری از حضور رهبر انقالب در حرم مطهر امام رضا ؟ع؟ در سال 1374

بعد از صلح امام حســـن مجتبی؟ع؟، کار به شـــکلی هوشـــمندانه و زیرکانه تنظیم شـــد که اســـالم و جریان 
اســـالمی، وارد کانال آلوده یی که به نام خالفت - و در معنا ســـلطنت - به وجود آمده بود، نشـــود. این، هنر 
امام حسن مجتبی؟ع؟بود... اسالم، دوباره نهضت شد. اسالم ناب، اسالم اصیل، اسالم ظلم ستیز، اسالم 
سازش ناپذیر، اسالم دور از تحریف و مبّرا از این که بازیچه ی دست هواها و هوسها بشود، باقی ماند؛ اما در 
شکل نهضت باقی ماند. یعنی در زمان امام حسن؟ع؟، تفکر انقالبِی اسالمی - که دوره یی را طی کرده بود 
و به قدرت و حکومت رســـیده بود - دوباره برگشـــت و یک نهضت شـــد. البته در این دوره، کار این نهضت، به 
مراتب مشـــکلتر از دوره ی خود پیامبر بود؛ زیرا شـــعارها در دســـت کسانی بود که لباس مذهب را بر تن کرده 

بودند؛ درحالیکه از مذهب نبودند. مشـــکلِی کار ائمه ی هدی؟مهع؟، این جا بود.         ۱۳۶۹/۱/۲۲

خادمی امام رضا؟ع؟افتخار من است

حسینیه  


