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ـــ کــه ایــن  اّولیــن انتظــار]از شــما نخبــگان[ ایــن اســت کــه ظرفّیــت برتــری را کــه خــدای متعــال بــه شــما دادهـ 
ــی...  یعنــی ایــن توانایــی را در خدمــت 

ّ
ـــ تبدیــل کنیــد بــه ظرفّیــت مل ظرفّیــت، ظرفّیــِت شــخصِی شــما اســتـ 

 مســائل کشــور قــرار بدهــد... متأّســفانه بعضــی ایــن کار را نمیکننــد؛ بعضــی از نخبه هــا ... در اینجــا رشــد 
ّ

حــل
میکننــد، وقتــی نوبــت ثمردهــی میرســد، میرونــد میوه شــان را بــه دیگــری میدهنــد؛ گاهــی هــم آن دیگــری 
دشــمن اســت، بــه دشــمن میدهنــد؛ گاهــی میرونــد میشــوند پیــچ و مهــره ی اســتکبار جهانــی بــرای تصــّرف 
تها...خــب اینهــا ناشــکری میکننــد؛ و البّتــه خیــر هــم نمی بیننــد در آخــر... نخبــه بایــد 

ّ
تهــا و دشــمنی بــا مل

ّ
مل

کنــار مــردم خــودش بمانــد. نمیگویــم مهاجــرت نکنــد، درس نخوانــد، بــه فــان دانشــگاه برتــر یــا فــان مرکــز 
نــرود؛ نــه، بــرود اّمــا بــرای مردمــش بــرود، بــرود بــرای اینکــه برگــردد اینجــا بــرای کشــورش کار کنــد... نخبــگان 

مــا بایــد در محضــر وجــدان خودشــان و در محضــر خــدا ایــن مســئله را حــل کننــد.        1401/7/27  

نخبه باید کنار مردم خودش بماند

مطالبه  رهبری  

خودآگاهی اســـامی، پدیده ای شـــگرف و معجز آســـا در قلب دنیای اســـام آفریده اســـت که قدرتهای 
اســـتکباری در برابر آن بشـــّدت دچار مشکلند. نام این پدیده »مقاومت« و حقیقت آن، ُبروز قدرت ایمان 
و جهاد و توّکل است. این پدیده همان است که درباره ی نمونه ای از آن در صدر اسام، این آیه ی شریفه 
زاَدُهم ایماًنا َو قالوا َحســـُبَنا 
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ضٍل َعظیم.)1( صحنه ی فلسطین یکی از جلوه گاه های این پدیده ی شگفت انگیز است که توانسته رژیم 

َ
ف

طغیانگر صهیونیســـت را از حالت تهاجمی و عربده کشـــی به وضعّیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکات 
سیاسی و امنّیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند.      1401/4/14          |         ۱-سوره آل عمران، آیات ۱۷۳ و ۱۷۴

 حقیقت »مقاومت« ُبروز قدرت ایمان است

به رسم آیه ها  

خاطره و روایت  

در دوران رژیــم طاغــوت، گنــدم را از امریــکا می خریدنــد و ســیلو را روس هــا برایشــان می ســاختند؛ آنهــا ســیلو را هــم 
نمی توانســتند بســازند! بایــد روس هــا می آمدنــد؛ ایــن صنعــت در ایــران نبــود. در ســال های اول انقــاب، ایــن 
جوانــان جهــاد دانشــگاهی آمدنــد و گفتنــد امــام دســتور داده انــد مــردم گنــدم بکارنــد؛ خــوب، گنــدم ســیلو الزم 
دارد؛ دِر خانــه ی چــه کســی برویــم، جــز دِر خانــه ی همــت و ابتــکار خودمــان؛ شــروع کردنــد. افــرادی می دیدنــد کــه 
ایــن ســیلو بــاال مــی رود - البتــه در روز اول، بــا ظرفیــت کــم - امــا بــاور نمی کردنــد! و امــروز کشــور مــا یکــی از کشــورهای 

مطــرح از لحــاظ سیلوســازی در دنیاســت؛ بــه برکــت همیــن جوان هــا. کار جهــادی، ایــن اســت.      1۳۸4/10/14  

سیلو سازی با همت و ابتکار جوانان جهادی

مــا تــا حــاال چقــدر روایــات خوانده ایــم راجــع بــه اخــاق خــوب، ُخلــق خــوب! اخــاق خــوب در خانــه، 
ــا پــدر و مــادر؛ در محیــط کار، بــا همــکاران؛ در محیــط عمومــی، بــا عاّمــه ی  بــا همســر، بــا فرزنــدان، ب
مــردم؛ نقطــه ی مقابلــش بداخاقــی و عبوســی و کج ُخلقــی و ماننــد اینهــا اســت... بعضی هــا هســتند 
از لحــاظ عمــل آدمهــای خوبــی هــم هســتند، ]اّمــا[ بداخاقنــد؛ در خانــه بــا زن و بّچــه، بــا مــردم 
ــا اخاقشــان بــد اســت. بعضــی از حضــرات بانــوان بــه بنــده  بداخاقنــد؛ اعمالشــان خــوب اســت اّم
ــی  ــه ی خوب ــا طلب ــر م ــد همس ــرض کنی ــًا ف ــه مث ــن ک ــه م ــند ب ــه مینویس ــد، نام ــکایت میکنن ــی ش گاه
هــم هســت، درس خــوان هــم هســت، ]اّمــا[ بداخــاق اســت، در خانــه بداخاقــی میکنــد؛ یــا همســر 
ــت مثبتــی اســت دیگــر، مجاهــد فی ســبیل  مــا پاســدار اســت کــه خــب یــک پاســدار بــودن خصوصّی
ــی نقــص بزرگــی اســت. ایــن بداخاقــی،  ــد اســت؛ خــب، ایــن خیل ــه اخاقــش ب ــا در خان هلل اســت، اّم
آن کاری را کــه شــما بــا ایمانتــان، بــا عمــل صالحتــان انجــام میدهیــد خــراب میکنــد، ناقــص میکنــد. 

ــت.      1۳97/۸/2۸ ــی اس ــنه ی بزرگ ــزرگ و حس ــت ب ــی نعم ــی خیل خوش اخاق

بداخالقی، عمل صالح را خراب می کند

درس اخالق  

کافی اســـت نســـل حاضر که آن روزگار ســـیاه ]حکومت رضا خان[ را درک نکرده اند به 
کتابها، شـــعرها،     نوشـــته ها، نمایشـــنامه ها، تصنیفها، روزنامه ها، مجله ها و مراکز 
فحشـــا و قمارخانه ها و     شرابفروشـــیها و ســـینماهاـ  که همه یادگار آن عصر بودندـ  
بنگرند و یا از آنان که دیده اند     بپرســـند و نیز ســـؤال کنند که نســـبت به زن، این قشر انسان پرور و آموزگار، 
چه ظلمها و     خیانتهایی در ظاهِر فریبنده ای به اسِم زن مترقی روا داشتند... اکنون نیز که با عنایت خداوند 
متعال و فعالیت ملت عظیم الشـــأن بویژه بانوان     و زنان شـــیردل، دســـت ســـتمکاران کوتاه شده است، 
هنوز اقلیتی ناچیز به  کارهای جاهانۀ     خود ادامه می دهند؛ و امید اســـت ان شـــاءاهلل تعالی آنان هم از 

حیله های شیاطین بزرگ و     کوچک آگاه شده و از َدِم فریب آنان برهند.       1۳61/1/25  

کالم امام   

در دوره رضاخان، به اسِم زن مترقی،   خیانت کردند

غیــر از میــدان جنــگ، میدانهــای دیگــری هــم بــرای بــروز شــجاعت وجــود دارد کــه اثــر شــجاعت در آنهــا از 
میــدان جنــگ مهمتــر اســت. میــدان زندگــی، میــدان تاقــِی حــّق و باطــل، میــدان معرفــت، میــدان تبییــن 
ــت.  ــه اس ــد از آن جمل ــش می آی ــان پی ــرای انس ــی ب ــول زندگ ــه در ط ــی ک ــدان موضع گیریهای ــق و می حقای
شــجاعت در چنیــن میدانهایــی اســت کــه اثــر خــود را نشــان میدهــد. یــک آدم شــجاع، وقتــی حــق را دیــد و 
شــناخت، آن را دنبــال میکنــد، از چیــزی نمیهراســد، رودربایســتی مانــع او نمیشــود، خودخواهــی مانــع او 
نمیشــود، عظمــت جبهــه دشــمن یــا مخالــف، مانــع او نمیشــود. امــا یــک آدم غیرشــجاع چنیــن نیســت... 
گاهــی حّقــی به خاطــر شــجاع نبــودن یــک انســان در اظهارنظــرش، ناحــق میشــود و باطلــی بــه کســوت حــق 
درمی آیــد. این جــا اگــر شــجاعت اخاقــی، شــجاعت اجتماعــی و شــجاعت در عرصــه زندگــی - کــه باالتــر از 

شــجاعت در میــدان جنــگ اســت - وجــود داشــته باشــد، چنیــن مســائلی پیــش نمی آیــد.      1۳74/11/20

آدم شجاع، وقتی حق را دید و شناخت، آن را دنبال می کند

خطبه های انقالب

وظایـــف داخـــل خانـــه ی زنان، نه اهمّیتـــش کمتر از وظایف بیرونی اســـت و نه اینکـــه زحمتش کمتر 
اســـت. شـــاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای اینکه این محیط را اداره کند، به تاش و کوشش 
احتیاج دارد. چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن کسی که اداره می کند، کدبانو، یعنی آن کسی 
که محیط خانواده تحت اشـــراف اوســـت. تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوســـت. خیلی کار پر زحمتی 
اســـت. خیلی کار ظریفی اســـت. فقط هم ظرافِت زنانه از عهده ی انجام این کار بر می آید. هیچ مردی 

امـــکان نـــدارد بتواند این ظرافتها را رعایت کند.       1۳۸1/6/6

 کدبانو، یعنی آن کسی که محیط خانواده تحت اشراف اوست

خانواده ایرانی  

سخن هفته  

دکتر شیبانی؛ مرد فعال، خیرخواه و مبارز

عکس نوشت  

تصویری از مرحوم دکتر عباس شیبانی در کنار رهبر انقالب

ان شاءاهلل خداوند آقای دکتر شیبانی را رحمت کند، درجاتشان را عالی کند. آقای دکتر شیبانی به 
معنای واقعی کلمه جزو انســـانهای صالح بود. ما ایشـــان را خیلی وقت ]است[، سالها است، یعنی 
شاید پنجاه و چند سال است ]می شناسیم[. ایشان تازه از زندان آزاد شده بود، به نظرم سال 47 
یا 4۸ بود که با ایشـــان آشـــنا شـــدیم. آدم فّعال، خیرخواه و آماده به کار، و به معنای واقعی کلمه 

مبارز ]بود[؛ واقعًا این جوری بود..      1401/10/2

اوایل تابســــتان 1۳90 بــــود، در حالی که بیداری  گـزارش
هفتـــــه

اســــامی در کشــــورهایی نظیر مصر، تونس و ... 
شکل گرفته بود، اردوگاه استکبار و دنباله های آن 
تاش کردند تا با مهندســــی معکوس این موج مردمی و 
البته با تجهیز گروه های تروریستی تکفیری در مناطق مرزی 
سوریه و میدان داری آنها در اعتراضات مردمی علیه برخی 
ناکارآمدی ها، این حرکت های مردمی را به انحراف کشانده 
و شورشــــیان از نقاط مختلف جهان را با گرایشی از جنس 
اســــام آمریکایــــی و با ابــــزار تکفیر و خشــــونت عریان به 
کشورهای حامی مقاومت گسیل کنند. این حرکت مزورانه 
که به تشــــکیل گروه های تروریستی از جمله داعش منجر 
شد، از مقطعی به بعد، عاوه بر سوریه، وارد بخش هایی 
از عراق هم شد؛ داعش تاش می کرد با کشتار و قتل عام 
و نمایش چهره خون آشــــام خود، تلسطش را در منطقه 

تثبیت و جسارت و جرات مقاومت را از دیگران بگیرد.
   داعش و جنگ افروزی وحشیانه 

 گروهــــک تکفیری-آمریکایی داعش کــــه از هیچ قانون و 
مرامــــی پیــــروی نمی کرد، با درندگی و با رفتار وحشــــیانه 
و مســــلح به تســــلیحات به روز و انواع خودروهای زرهی، 
شهرها را یکی پس از دیگری، تسخیر و پرچم سیاه خود را در 
آنجا نصب می کرد و به نام سرکرده خود، ابوبکر البغدادی 
خطبه می خواند!  داعش در عراق اما آنقدر پیشروی کرده 
بود که جمهوری اســــامی ایران هشدار داد که اگر به 40 
کیلومتــــری مرزهای ایران نزدیک شــــوید، ضرب شســــت 
مســــتقیم نیروهای مســــلح ایران را خواهید دید. اگرچه 
داعش هیچگاه جرات نکرد که خود را درگیر جنگ مستقیم 
با ایران کند اما به تعبیر رهبر انقاب اســــامی: »شهدای 
]مدافع حرم[ رفتند با دشــــمنی مبارزه کردند که اگر اینها 
مبارزه نمیکردند، این دشــــمن می آمد داخل کشــــور... 
اگر جلویش گرفته نمیشــــد، ما باید اینجا در کرمانشاه و 
همدان و بقیه ی استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها 
را میگرفتیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان 
را در راه دفاع از کشــــور، ملت، دین، انقاب اســــامی فدا 
کردنــــد.«    1۳94/11/5یورش داعش به شــــهرهای مختلف 
سوریه و عراق آنقدر سنگین بود که لکه های سیاه بر روی 
نقشــــه جغرافیایی عراق و سوریه، وضعیت فوق بحرانی 

در حاکمیت سیاسی و امنیتی را نشان می داد! وضعیتی 
که تحلیل محاســــباتی را از بسیاری از سیاسیون منفعل 
گرفته بود و از بهانه تراشــــی هایی همچون اینکه جنگ در 
این کشورها به ایران ارتباطی ندارد تا مذاکره با داعش! را 

پیشنهاد می دادند. اما تدبیر چیز دیگری بود...!
   ایران و انقالب اسالمی نشانه بود

تحلیل عمیق وضعیت منطقه، نشــــان مــــی داد هدف این 
جریــــان مخرب، گســــترش دامنه نفوذ تروریســــم تکفیری 
و تضعیــــف جبهــــه مقاومــــت در غرب آســــیا و در یک کام، 
جنــــگ علیه جمهوری اســــامی ایــــران بــــود، »]غربی ها[
دیدنــــد که بــــا ایران نمیشــــود روبــــه رو شــــد... میدیدند 
 عمــــق راهبــــردی انقــــاب را در کشــــورهای منطقــــه... 
لذا به فکر این افتادند که قبل از آنکه به ایران بشــــود حمله 
کرد... باید رفت کشــــورهای ُدور و َبــــر را، آنجاهایی که عمق 
راهبردی ایران اســــت و هر کدام به یــــک نحوی با جمهوری 
اسامی مرتبطند، اینها را بایستی اّول فلج کرد... این نقشه را، 
این توطئه را هم خود آمریکایی ها....در سالهای اّول این قرن 
میادی، در ســــال 2006 و بعد از آن افشا کردند.«    1401/9/5 
عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی شش کشوری 
بودند که »عمق راهبردی ایران به نظر آنها]آمریکایی ها[ این 
شش  کشــــور بود؛ اینها بایستی در اختیار آمریکا و استعمار 

قرار میگرفتند، بعد می آمدند سراغ ایران.«   1401/9/5
   شکست دستگاه محاســــباتی دشمن در آوردگاه با 

مقاومت 
نقشــــه به هم ریختن منطقــــه در اتاق های فکر آمریکایی 
کشیده و تسلیحات کشــــورهای غربی ارسال شده بود، 
تروریست هایی از ملیت های مختلف برای جنگ مستقیم 
علیه مردم ســــوریه و عراق ساماندهی و به این کشورها 
گسیل شده و حتی بیمارســــتان های رژیم صهیونیستی 
بــــرای درمــــان و مــــداوای مجروحان تجهیز شــــده بود، 
دستگاه های حقوق بشری نشانگرهای حساسیت خود را 
در قابل جنایات داعش علیه کودکان و زنان و غیرنظامیان، 
خاموش کرده و در عوض رسانه های غربی مدام بر طبل 
از دست رفتن مشروعیت سیاسی حاکمیت این کشورها، 
می کوبیدنــــد و برای داعش با تکنیک های مختلف اغوای 

رسانه ای، مارش نظامی کوک می کردند. 

     پویایی انقالب و درک مردم از فتنه های دشمن
از شــاخصه های مهــم پویایــی انقــاب اســامی در طــول ادوار 
ــط  ــده توس ــای مهیاش ــردم از فتنه ه ــار م ــف، درک اقش مختل
دشــمن اســت. آخریــن نمونــه ایــن پدیــده، »در اغتشاشــات 
]1401[ آمریــکا نقــش روشــنی داشــت... بــرای تهــران، بــرای 
شــهرهای بــزرگ، بــرای شــهرهای کوچــک نشســته اند نقشــه 
 کشــیده اند، برنامه ریــزی کرده انــد.«    1401/۸/11  » انگیــزه ی 
آنهــا ایــن اســت کــه احســاس میکننــد  کشــور در حــال پیشــرفت 
بــه ســمت قــدرت همه جانبــه اســت و ایــن را نمیتواننــد تحّمــل 
کننــد... برنامه ریــزی کرده انــد بــرای دانشــگاه،  برنامه ریــزی 
کرده انــد بــرای خیابــان... اینهــا کارهایــی اســت کــه بــرای ایــن 
دارد ایجاد میشــود و تحریک میشــود که حرکت پیشــرونده ی 
ــت در ایــن حادثــه 

ّ
ــف کننــد.«     1401/7/11 امــا »مل

ّ
کشــور را  متوق

هــم مثــل حــوادث دیگــر کامــًا قــوی ظاهــر شــد؛ مثــل 
ــپر  ــینه س ــه س ــش از هم ــه بی ــته ...آن ک ــل گذش ــه، مث همیش
ــت شــجاع و مؤمــن 

ّ
میکنــد و بیــش از  همــه اثــر میگــذارد، مل

ــران اســت؛ وارد میــدان میشــوند؛ و وارد میــدان شــدند.«   ای
   1401/7/11 به جهــت ایــن فهــم عمیــق ملــی در اغتشاشــات 1401 
» بحمــداهلل دشــمن شکســت خورده]اســت[. قصــد دشــمن 
ایــن بــود کــه مــردم را وارد میــدان کنــد، مــردم نشــان دادنــد 
ــانه ها  ــمن در رس ــه دش ــتند. البّت ــراه نیس ــمن هم ــا دش ــه ب  ک
لشکرســازی میکنــد؛ لشکرســازی کاذب، انبوه ســازی دروغ 
ــردم در  ــور م ــت، حض ــم اس ــه عظی ــت، آنچ ــوه اس ــه انب ... آنچ
خدمــت انقــاب و در میدانهــای انقــاب اســت؛ ایــن بلــه، ایــن 
خیلــی عظیــم  اســت؛ اّمــا آن طــرف نــه. خواســتند مــردم را وارد 

کننــد، ]اّمــا[ مــردم زدنــد تــوی دهنشــان.«    1401/۸/2۸  

     پیشینه ممتاز مردم ایران در رخدادهای فتنه انگیز
حــوادث  قبــال  در  ایــران  مــردم  هوشــمندانه  مواجهــه 
ــه  ــامی ب ــاب اس ــول انق ــاز در ط ــینه ای ممت ــون، پیش فتنه گ
خــود اختصــاص داده اســت کــه ویــژه اقشــار یــا مناطــق خاصــی 
ــا دشــمن، ســهیم  ــه ب نبــوده و عامــه مــردم در تقابــل مدبران
بوده انــد. در ســال های ابتدایــی انقــاب، »در فتنــه ی خلــق 
مســلمان، خــود تبریزی هــا ]در صحنــه[ بودنــد... و امــام ایــن 
را همــان وقــت گفتنــد؛ گفتنــد کســی نمیخواهــد دخالت بکند، 
خــود مــردم تبریــز جــواب آنهــا را خواهنــد داد«     1۳99/11/29 »آن 
کســی کــه عــاج کــرد فتنــه را خود مردم تبریز بودنــد« 1۳9۸/11/29  
ایــن رویــه و ایفــای نقــش اساســی مــردم نســبت بــه وقایــع و     
بحران هــا، در پیشــامدهای پــس از آن نیــز به گونــه ای مســتمر 
بــه وفــور مشــاهده میشــود. در ســال 1۳7۸، »در فتنــه ی 
هجدهــم تیــر، پنــج روز بعــد از اینکــه فتنه گــران فتنــه ی خــود 
را شــروع کردنــد، مــردم آن حرکــت عظیــِم 2۳ تیــر را، نــه فقــط 
در تهــران، بلکــه در ســایر شــهرها بــه راه انداختنــد«    1۳90/7/20  
ــالها  ــه س ــمن را ک ــه ی دش ــا، توطئ ــد در خیابانه ــردم آمدن »م
برایــش برنامه ریــزی کــرده بودنــد، در یــک روز باطــل کردنــد. آن 
روز گذشــت. مــوج دوم، بــاز یــک برنامه ریــزی ده ســاله بــود تــا 
ســال ۸۸ . بــه نظرشــان فرصتــی بــه دســت می آمــد. بــه خیــال 
خودشــان زمینه هــا را آمــاده کــرده بودنــد. مطالباتــی هــم 
مــردم داشــتند - مردمــی کــه وابســته ی بــه نظامنــد، وفــادار 
بــه نظامنــد - فکــر کردنــد از ایــن مطالبــات بتواننــد اســتفاده 
کننــد؛ لــذا آن قضایــای ســال ۸۸ بــه وجــود آمــد... اینجــا هــم 
مــردم آمدنــد تــوی میــدان. بعــد از آنکــه باطنهــا ظاهــر شــد، 
در روز قــدس مــردم دیدنــد کــه اینهــا حــرف دلشــان چیســت، 
در روز عاشــورا فهمیدنــد کــه اینهــا عمــق خواسته هاشــان تــا 
کجاســت، مــردم عزیــز مــا بــه میــدان آمدنــد و حماســه ی ُنــه 
ــر  ــه در سراس ــران، بلک ــط در ته ــه فق ــد ،ن ــه راه انداختن دی را ب
کشــور، میلیونهــا نفــر در روز نهــم دی، بعــد هــم بافاصلــه 
ــم  ــه را خت ــدان، غائل ــوی می ــد ت ــن آمدن ــت و دوی بهم در بیس
کردنــد. ایــن، هنــر مــردم اســت«      1۳90/۳/14بنابرایــن در ایــن 
کشــمکش سیاســی، اتفــاق پراهمیتــی کــه ســاختار واقعــی 
ارتبــاط مــردم و انقــاب را نشــان داد، آن بــود کــه »ناگهــان 
حرکــت عمومــی نهــم دی همــه را مبهــوت کــرد.!«    1۳95/10/19  
و دلیــل وقــوع آن اتفــاق ملــی، نهادینه شــدن مردم محــوری 
در روح انقــاب اســامی بــود و به عبارتــی دیگــر » 9 دی یــک 
نمونــه ای بــود از همــان خصوصیتــی کــه در خــود انقــاب 
وجــود داشــت؛ یعنــی مــردم احســاس وظیفــه ی دینــی کردنــد 
و دنبــال ایــن وظیفــه، عمــل صالــِح خودشــان را انجــام دادنــد. 
عمــل صالــح ایــن بــود کــه تــوی خیابــان بیاینــد، نشــان بدهنــد، 

ــم  ــردم، آن حج ــت م ــن حرک ــا ای ــد. ب ــران اینن ــردم ای ــد م بگوین
عظیــم تبلیغــات دشــمن کــه میخواســت فتنه گــران را مــردم 
ایــران معرفــی کنــد و اینجــور نشــان بدهــد کــه مــردم ایــران از 
انقابشــان، از نظامشــان برگشــتند، بکلــی نقــش بــر آب شــد؛ 
... تحلیلگــران خارجــی وقتــی نــگاه کردنــد، گفتنــد از بعــد از 
رحلــت امــام بزرگــوار، یــا شــاید بعضــی گفتنــد از بعــد از حــرکات 
اول انقــاب، هیــچ اجتماعــی بــا ایــن بزرگــی، بــا ایــن تپــش، بــا 
ایــن شــور و هیجــان وجــود نداشــته، کــه مــردم وارد میــدان 
ــر  ــت دیگ ــت.«     1۳90/9/21 عل ــت 9 دی اس ــن، حقیق ــدند. ای ش
ــال ۸۸  ــه »در س ــود ک ــاه، آن ب ــی دی م ــه مردم ــاد حماس ایج
ــت از قانــون، لگــد زدن بــه قانــون، بــه کشــور لگــد  عــدم تبعّی
زد؛ ایــن را مــردم دیدنــد. یکــی از پدیده هــای برجســته ی امــروز 
ــی  ــان قانون گرای ــان، گرایشش ــردم نگاهش ــه م ــت ک ــن اس ای
اســت.«     1۳92/۳/22 قانون گرایــی در هنگامــه آشــوب و فتنــه، 
نشــانه حرکــت هوشــمندانه مــردم بــوده اســت کــه ایــن نکتــه 
در قضایــای ســال ۸۸ نیــز خــود را نشــان داد. »در تهــران یــک 
ــد،  ــاش کنن ــا اغتش ــد در خیابانه ــازاری آمدن ــام ب ــه ن ــده ای ب ع
ــا موقع شناســی اعامیــه دادنــد،  فــورًا بازاری هــای محتــرم ب
اعــان کردنــد کــه اینهــا دروغ میگوینــد، اینهــا از مــا نیســتند. این 
کاِر درســتی اســت. اگــر هشــیاری قشــرهای مختلــف مــردم و 
موقع شناســی آنهــا بوقــت بــه سراغشــان بیایــد، ایــن بــاارزش 
اســت. ایــن کار، کار باارزشــی بــود کــه انجــام دادنــد.«    1۳91/7/19  
ایــن بــاور مــردم ایــران بــه فتنه زدایــی در مواجهــه بــا دشــمنان 
ایــن ســرزمین، در ســالهای اخیــر نیــز مشــهود اســت. در ســال 
1۳9۸، »یــک توطئــه ی عمیــِق وســیِع بســیار خطرناکــی کــه آن 
همــه هــم پــول خرجــش شــده بــود، چقــدر زحمــت کشــیده 
بودنــد کــه بتواننــد در یــک بزنگاهــی، در یــک فرصتــی ایــن 
حرکــت تخریــب و تحریــق و آدم کشــی و شــرارت و ماننــد اینهــا را 
انجــام بدهنــد و بــه مناســبت ایــن قضّیــه ی بنزیــن فکــر کردنــد 
کــه حــاال ایــن فرصــت برایشــان پیــدا شــده و لشــکر خودشــان 
را وارد میــدان کردنــد، ]لکــن[ ایــن حرکــت بــه وســیله ی مــردم 
ــود شــد... ]یعنــی[ ایــن کاری کــه از زنجــان و تبریــز شــروع  ناب
شــد، بعــد بــه همــه ی شــهرهای کشــور بلکــه حّتــی ... بــه 
بعضــی از روســتاها رســید«       1۳9۸/9/6و نقش آفرینــی مــردم 

را در خنثی ســازی نقشــه های دشــمن آشــکار ســاخت.

     بصیرت؛ راز نقش آفرینی هوشمندانه مردم
به طــور قطــع می تــوان گفــت راز نقش آفرینــی ملــت ایــران و 
حمایــت از انقــاب اســامی در برابــر فتنه هــای ترکیبــی و پیچیده 
دشــمن، بصیــرت ایــن مــردم اســت. در واقــع، بصیــرت موجــب 
تصمیم گیــری منطقــی و به هنــگام مــردم می شــود و به هنــگام 
ــر ایــن اســت کــه دشــمن را بشناســیم،  عمل کــردن، »مبنــی ب
ســمت و ســوی کار دشــمن را بدانیــم، آن قــدر بصیــرت پیــدا 
کنیــم کــه هــر حرکتــی کــه دشــمن انجــام میدهــد، بفهمیــم کــه 
هدفــش چیســت. اگــر متوّجــه مــا و متعــّرض بــه مــا اســت، عاج 

کنیــم آن را، ِبایســتیم، مقاومــت کنیــم«     1۳95/10/19 

     پیروزی ملی در گرو بصیرت مردم
در حقیقـــت »بـــا بصیـــرت در امـــور پیرامونـــی و مســـائل جـــاری، 
بـــا بصیـــرت نســـبت بـــه دشـــمن و بصیـــرت نســـبت بـــه میـــدان 
عمـــل و جبهـــه ی مبـــارزه، پیـــروزی قطعـــی اســـت«     1۳92/10/19 و 
»هـــرگاه ملتـــی، جماعتـــی، فـــردی در مقابـــل یـــک محنتـــی کـــه 
بـــر آن جمـــع یـــا بـــر آن فـــرد یـــا بـــر آن ملـــت وارد میشـــود، صبـــر و 
بصیـــرت بـــه خـــرج داد، آن محنـــت بـــرای او تبدیـــل میشـــود بـــه 
نعمـــت. راز پیـــروزی حـــق، پیـــروزی کلمـــه ی حـــق، انتشـــار حـــق، 
ـــه  ـــان بشـــر همیـــن نکت انتشـــار توحیـــد در طـــول تاریـــخ در می
اســـت.«      1۳90/4/6بـــر اســـاس همیـــن رمـــز پیـــروزی الهـــی و 
ـــت، در  ـــرده اس ـــروع ک ـــی را ش ـــک راه ـــران ی ـــت ای ـــی، »مل تاریخ
امتحان هـــای بســـیاری پیـــروز شـــده اســـت. امتحـــان جنـــگ 
تحمیلـــی، یـــک امتحـــان بـــزرگ بـــود؛ ملـــت در ایـــن امتحـــان 
پیـــروز شـــد... مهمتـــر از آن، پیـــروزی در معیارهـــای معنـــوی 
و الهـــی بـــود؛ چـــون صبـــِر خـــود را نشـــان داد، ایثـــاِر خـــود را 
نشـــان داد، بصیـــرت خـــود را، فـــداکاری خـــود را، آمادگـــی 
خـــود را بـــرای حرکـــت در راه خـــدا نشـــان داد«     1۳۸9/10/19 در 
شـــاخصه های معنـــوی و الهـــی نیـــز پیـــروز شـــد و در نتیجـــه 
ــه ی  ــی »همـ ــتادگی عمومـ ــرت و ایسـ ــن بصیـ ــه ایـ باتوجه بـ
ــتیبانی  ــا پشـ ــود بـ ــاب را می شـ ــت و انقـ ـ

ّ
ــن مل ــای ایـ آرمانهـ

ـــاند.«    1۳۸5/۸/19   ـــه رس ـــه نتیج ـــور ب ـــن و غی ـــردم مؤم ـــن م ای

 مردم ایران، شجاع و با ایمان 
در میانه میدان 

 نقش مردم در نقش برآب کردن نقشه های دشمن 
در فتنه های مختلف پس از پیروزی انقاب اسامی چیست؟

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال هفتـم، شـماره 373     |     هفتـه دوم دی   1401     |     

ارتقای کیفیت کاالی داخلی در درجه ی اّول است

تولید ملی  

اگــر شــما ماحظــه میکنیــد کــه از تولیــدات داخلــی حمایــت می شــود... ایــن بایــد بــه ارتقــای کیفّیــت و 
همچنیــن ارتقــای فّنــاوری منتهــی بشــود. مســئله ی فّنــاوری هــم بســیار مهــم اســت، لکــن حــاال فعــًا 
ــت محصــوالت منجــر بشــود. مــا  ــه ارتقــای کیفّی ــد ب ــت اســت کــه بای ــه ام روی مســئله ی کیفّی مــن تکی
در برخــی از محصــوالت داخلــی متأّســفانه شــاهد ایــن هســتیم کــه بــه کیفّیــت توّجــه نمیشــود؛ ایــن 
خیلــی بــد اســت. ایــن همــه  حمایــت در ایــن طــول ایــن ســالها از صنعــت خــودرو در کشــور شــده، ]اّمــا[ 
کیفّیــت خــودرو خــوب نیســت، مــردم ناراضی انــد، درســت هــم میگوینــد، حــق بــا مــردم اســت؛ یعنــی 
اعتــراض مــردم به جــا اســت.  ایــن صنعــت نتوانســته رضایــت مشــتری را جلــب کنــد؛ بایــد شــما بتوانیــد 

رضایــت مشــتری را جلــب کنیــد. لــذا مســئله ی کیفّیــت در درجــه ی اّول اســت.         1400/11/10

سـؤال:   آیـا جهـاد تبییـن و مبـارزه بـا جنـگ نرمـی کـه دشـمنان اسـام در رسـانه هـا، فضـای مجـازی و ... راه 
انداختـه انـد، واجـب شـرعی اسـت؟

جـــواب:      اگـــر در فضـــای حقیقـــی و مجـــازی و در رســـانه هـــا، منکـــری انجـــام شـــده یـــا معروفـــی تـــرک شـــود، 
ـــخر  ـــی را تمس ـــکام اله ـــات و اح ـــا مقدس ـــد ی ـــف کنن ـــق را تضعی ـــادات ح ـــی و اعتق ـــای دین ـــه باوره ـــن ک ـــد ای مانن
کـــرده یـــا بـــه آن توهیـــن کننـــد، بـــر همـــه کســـانی کـــه توانایـــی تبییـــن حقایـــق و دفـــاع را دارنـــد و مـــی تواننـــد اثـــر 

ـــد. ـــل کنن ـــود عم ـــه خ ـــه وظیف ـــه ب ـــت ک ـــوری اس ـــی و ف ـــب کفای ـــند، واج ـــذار باش گ

حکم شرعی تبیین حقایق

احکام

زمان، همه چیز را کهنه میکند؛ مگر خون شـــــهید را. ببینید از زمان شهادت سیدالشـــــهداء � قرنها گذشته است؛ اما یاد شـــــهیدان و خون شهیدان، روزبه روز 
اثرش برجسته تر شده است.    1۳70/5/۳0  

شهادت باالترین ارزش ها است

شهیدان هفته  

محل شهادت: فرودگاه بغداد تاریخ شهادت:۱۳ دی ۱۳98

نگاهی به نگاهی به 
جهاد بزرگ حاج قاسم سلیمانی جهاد بزرگ حاج قاسم سلیمانی 

 و ثمرات آن در سومین سالگرد شهادت جانفدای ملت ایران و ثمرات آن در سومین سالگرد شهادت جانفدای ملت ایران

در چنیــــن شــــرایطی جمهــــوری اســــامی واقعیت های 
میدان را به درســــتی شناخت و بعد از درخواست رسمی 
دولت های قانونی سوریه و عراق، کمک  مستشاری به این 
کشــــورها و فرهنگ جدیدی را در دستور کار خود قرار داد 
که به تدریج، به »دفاع از مقدســــات اسامی« و »دفاع از 
حرم« معروف شد. مقاومتی ایمانی و مجاهدتی با غیرت 
و تعصب دینی که جورچین دشمن را به صورت سلسله وار 
بر هم زد و همه 7تریلیون دالری را که رئیس جمهور پیشین 
آمریکا به اختصاص آن برای نقشــــه آمریکا در این منطقه 
اعتراف کرد، نابود و اعتبار نظریه پردازان سیاسی امنیتی 
کاخ ســــفید را بار دیگر بر بــــاد داد و برگی دیگر بر خاطرات 
ســــخت شکست نظامی آمریکا در عرصه ی جهانی اضافه 
کرد. آری»نقشــــه ی اینها، توطئه ی اینها با نیروی عظیم و 
کارآمد جمهوری اسامی خنثی شد که مظهر و پرچم این 
نیروی عظیم، شــــخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. 
حاال معلوم میشــــود که چرا اســــم حاج قاسم سلیمانی 
ت ایران این قدر محبوب اســــت و برای دشــــمنان 

ّ
برای مل

ایران این قدر مغضوب است که از آوردن اسمش عصبانی 
میشوند، خشمگین میشوند. «    1401/9/5

   حاج قاسم سلیمانی؛ قهرماِن شکسِت استکبار
راز عصبانیــــت آمریــــکا از نــــام حاج قاســــم ســــلیمانی و 
فرماندهی جریان مقاومت، ناکامی و شکســــت های پی 
درپــــی از او و مکتب مقاومت بــــود. آمریکا تصور می کرد 
این بار با این نقشــــه چندالیه و با خلع ســــاح کشورهای 
حامی مقاومت اسامی، می تواند کار ایران را یکسره کند 
و یکبار دیگر یکه تازی خود را در عرصه نظامی و مدیریت تک 
قطبی جهان، نشــــان دهد اما نتیجه ای که به دست آورد، 
چیزی جز شکســــت و ناکامی نبود. »آمریکایی ها تصمیم 
گرفتند ریشــــه ی مقاومت را در غرب آسیا بَکنند، مطمئن 
هم بودند که این کار را خواهند کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم 
نمیگذاریم. امروز برای همه ی دنیا ثابت شده است که او 
میخواســــت و نتوانست، و ما خواستیم و توانستیم؛ این 

را همه در دنیا فهمیده اند.«    1۳96/11/19  
   مرد میدان، فرمانده پیروز 

حاج قاســــم مرد میدان  های ســــخت و پیچیــــده بود. در 
میدان رزم نظامی، توانســــت یک جنگ امنیتیـ  نظامی را 
در کل جغرافیــــای منطقه در ابعــــاد زمینی، فنی، دریایی، 
هوایی، موشــــکی و ... ســــازماندهی و فرماندهی کرده و 
با هوش و شــــجاعت و تدبیرش، شکســــت را بر دشمن و 
عواملش تحمیل کند. در طول ســــالهای فرماندهی حاج 
قاسم سلیمانی در سپاه قدس، رژیم صهیونیستی از لبنان 
عقب نشــــینی کرد و تغییرات شگرفی در معادالت قدرت 
نظامی مقاومت اسامی در لبنان اتفاق افتاد. مقاومت در 
فلسطین شاهد تحول بزرگی بود. این تحوالت، در جنگ 
۳۳ روزه در سال 2006 نمود پیدا کرد و رژیم صهیونیستی 
متحمل شکســــت سنگینی شــــد.  بعد از این، نقشه های 
دیگری نیز توسط آمریکا یعنی جورج بوش پسر و کاندولیزا 
رایس طراحی و مســــئله »خاورمیانه جدید« مطرح شد. 
آمریکا در این زمینه هم از محور مقاومت شکست خورد. 
در عــــراق هم آمریکا به دلیل مبــــارزه جوانان و گروه های 
مقاومــــت، نتوانســــت در بلند مدت، اشــــغالگری خود را 
به ســــاختار سیاســــی، تحمیل کند. در یمن نیز مقاومت، 
پروژه آمریکاییـ  ســــعودی را به شکســــت کشاند.  نتیجه 
ایــــن مجاهدت های مســــتمر، مخلصانــــه و همه جانبه، 
تولید قدرت برای کشــــور و ایجاد ظرفیت و عمق راهبردی 
برای »ایران قوی« بود و حاج قاســــم نماد و فرمانده این 

مقاومت و افتخار آفرینی است. 
   قاسم سلیمانی، تا ابد زنده است

وقتــــی در بامداد 1۳ دی ماه 1۳9۸، ســــردار بزرگ و پرافتخار 
اســــام، آسمانی شد و در آغوش شهیدان جای گرفت، این 
بار خون او جان تازه ای به جریان مقاومت بخشــــید. صدق 
و اخاص حاج قاســــم، محبت او را در دل ملت ایران و دیگر 
آزادگان منطقه و جهان قرار داده بود و تشییع میلیونی حاج 
قاسم ســــلیمانی و ابومهدی المهندس و یارانشان، پاسخ 
ت 

ّ
دندان شــــکنی به آمریکایی ها و طرفداران آنها بود و »مل

ایران نشــــان داد که به نمادهای مقاومت عشــــق می ورزد، 
ت ایران نشــــان داد که طرف دار مقاومت است، طرف دار 

ّ
مل

تسلیم نیست«     1۳9۸/10/27 »شهید سلیمانی، هم در زمان 
زنده بودنش اســــتکبار را شکســــت داد، هم با شــــهادتش 
شکســــت داد«      1۳99/9/26مســــیری که او ایجاد کرد مکتب 
مقاومت در جهان اســــام را جان دوباره بخشــــید و از این رو 
»شهید سلیمانی ماندنی است، تا ابد زنده است.«    1400/10/11 

شهید محمد شهیدابومهدی المهندس
الشیبانی

شهید محمدرضا 
الجابری

شهید حسن 
عبدالهادی

شهید
 علی حیدر

شهید حسین 
پورجعفری

شهید وحید 
زمانی نیا

شهید شهروز 
مظفری نیا

شهید هادی 
طارمی


