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شهادت: جراحات ناشی ازاصابت موشک در سوریهتاریخ شهادت: ۶ دی ماه 1۳۹۸

اطالع نگاشت

    چرا آمریکا به دنبال تغییر ژئوپلتیک غرب آسیا بود؟
اما چرا آمریکا به دنبال تغییر ژئوپلتیک غرب آسیا بود؟ پاسخ آن 
را باید در شکست تالش های آمریکا جهت دولت سازی مورد نظر 
خود در منطقه دانســت. یکی از مهم ترین ادعاهای آمریکا طرح 
خاورمیانه ی بزرگ، »توسعه ی سیاســی و استقرار دموکراسی« 
بود که یکی از راه های آن »برگــزاری آزاد و منصفانه ی انتخابات« 
در جهان عرب بــود. اما بهتدریــج پیگیری این هدف توســط 
آمریکایی ها کم رنگ شد؛ چراکه در هر انتخاباتی که در این کشورها 
برگزار شد، برخالف انتظار آمریکا برای بر روی کار آمدن جریانی 
سکوالر و همســو با منافعش، این گروه ها و جریان های اسالمی 
مبارز و آزادی خواه بودند که قدرت مردمی خــود را به رخ آمریکا 
می کشیدند. از این رو پروژه ی بازتقسیم منطقه و بی دولت سازی 

کشورهای هدف از جمله عراق، روی میز آمد؛ خطری که دبیرکل 
حزب اهلل لبنان یک سال قبل از اعالم رسمی خالفت داعش نسبت 
به آن هشــدار داده بود: »ما از وهم و خیال صحبت نمی کنیم. این 
مسئله امروز بسیاری از کشورهای عربی را تهدید می کند؛ از یمن 
تا عراق -که فتنه ی طائفه ای در آن در حال احیا شــدن است- و 
سوریه که امروز بیش از همیشه در معرض تهدید است؛ تا مصر، تا 
لیبی و حتی تا سعودی. پروژه های تقسیم درباره ی چندین کشور 
و حکومت عربی وجود دارد. باید با این نقشــه های تقسیم مقابله 
شود.« جان برنان رئیس وقت ســازمان اطالعات امنیت مرکزی 
آمریکا نیز صراحتا این موضوع را بیان کرد که: »وقتی به ســوریه، 
لیبی، عراق و یمن نگاه می کنیم، ســخت است تصور کنیم دولت 
مرکزی در این کشــورها وجود خواهد داشــت تا بتواند کنترل 

مستضعفین چه کسانی هستند و چه 
ویژگی هایی دارند؟

این رویش های جدید انقالبی و اسالمی را نباید دســتِ کم گرفت، اینها خیلی باارزش اند، قدرشان را باید دانســت. به بنده نامه هایی نوشته می شود از طریق 
]واحد[ ارتباط مردمی، برای حضور در جبهه های جنگ؛ جبهه ی جنگ در کجا؟ در سوریه، در حلب! همین طور مدام نامه می نویسند، التماس می کنند... اینها 
پدیده های باورنکردنی است؛ یعنی اگر واقعاً اینها را نقل می کردند برای ما از یک زمان دیگر و خودمان ندیده بودیم، به آسانی حاضر نبودیم باور کنیم اینها را؛ اّما 

در زمان ما دارد اتّفاق می افتد.     ۹۶/5/۳0     
* شهید محمدجعفر حسینی از فرماندهان لشگر فاطمیون در سال 1۳۹۶ در منطقه ی عملیاتی در سوریه با اصابت موشک به شدت مجروح می شوند که طی 2سال تحمل درد 

ناشی از جراحات در سن ۳5 سالگی به شهادت می رسند.

حاضر نبودیم باور کنیم       این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهید مدافع حرم محمدجعفر حسینی *

مردم عراق در واکنش به حمله آمریکا به مقر 
مکافاتجنایت و حشدالشعبی سفارت آمریکا را تسخیر کردند

۳

چند نکته درباره معنای واژه »مستضعفین« از منظر رهبرانقالب

آمریکایی ها در سال 2014، زمانی که دیدند پایه های دولت اسد ماندگار شده است، سناریوی جدیدی را طراحی کردند. سناریوی جدید، 
حمله ی داعش به عراق بود. آن ها این سناریو را طراحی کردند تا جبران کننده ی شکست آن ها در سوریه باشد. در آن مقطع، اوضاع هفتـه

آن چنان که باید در ســوریه پیش نمی رفت و به این ترتیب داعش با حمایت مداخله گران منطقه ای و فرامنطقه ای وارد عراق شد و در 
تیرماه ۹۳، در عراق و سوریه به طور رسمی اعالم تشکیل خالفت کرد. ابوبکر البغدادی رهبر داعش نیز اندکی بعد در سخنرانی معروفش 
در مسجد نور موصل اعالم کرد: »پیشــروی پربرکت ما تا زمانی که آخرین میخ را بر توطئه ی قراداد سایکس-پیکو )قراردادی استعماری که بعد از 

جنگ جهانی اول، منجر به تقسیم بندی جدید در منطقه ی غرب آسیا شد( بکوبیم، متوقف نخواهد شد.«

مرزهای این کشورها را که بعد از جنگ جهانی ترسیم شد به دست 
بگیرد.«

در واقع آمریکا سعی داشت با دولت سازی مورد نظر خود در اطراف 
ایران، مقاصد خود را پیش ببرد اما وقتی نتوانست از صندوق های 
رأی ملت های منطقه، به خواست خود برسد، به سیاست تضعیف 
و نابودی دولت های مرکزی و نوعی »بی دولت ســازی« روی آورد. 
همچنان که حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی دراین باره گفتند: 
»دشــمنان اگر در عراق بتوانند، یک روســتا را هم به چند بخش 

تقسیم می کنند چه برسد به کل عراق.«
    تماس حاج قاسم با دفتر رهبر انقالب برای کمک به عراق

به همین دلیل جمهوری اســالمی ایران برای یاری رساندن به 
عراق در مقابل این طراحی ضد امنیت ملی دو کشور، وارد میدان 
شــد و ظرفیت های محور مقاومت را نیز پای کار آورد. اما صدور 
فتوای جهاد از سوی مرجع عالی قدر، حضرت آیت اهلل سیستانی، 
خون تازه ای در شــریان های عراق جاری ساخت. نقل خاطره ی 
آیت اهلل سید یاســین موســوی، امام جمعه ی بغداد از حمله ی 
داعش به سامرا و نزدیک شــدن آن ها به دروازه ی بغداد زوایای 
دیگری از شیوه ی مبارزه ی آمریکا با تروریسم را نمایان می سازد: 
»هنگامی که داعشــی ها به دروازه ی بغداد رسیدند، مسئولین 
تراز اول ما با آمریکایی ها صحبت کردند که می خواهیم پیمان 
استراتژیک بین دو کشور را اجرا کنید. آمریکایی ها گفتند وقت 
می خواهیم تا موضوع را بررسی کنیم. مسئولین عراقی گفتند 
چقدر وقت می خواهید؟ آمریکایی ها گفتند شــش ماه. گفتند 
اســلحه بدهید، داعش به دروازه ی بغداد رســیده است؛ آن ها 

گفتند باید پیمان را بررسی کنیم.«
آیت اهلل موســوی بقیه ی ماجــرا را از زبان آقای نــوری مالکی 
نخســت وزیر وقت عراق روایت می کنــد: »در رادارها پدیده ای 
بزرگ را نزدیک شهر ســامرا دیدیم که داعش بود. گزارش هایی 
آمد مبنی بر اینکه آن ها می خواهند ســامرا را ساقط کنند. زنگ 
زدم به مسئولین ایرانی و گفتم ما نیرو نداریم تا جلوی داعشی ها 
مقاومت کنند و سامرا در حال سقوط اســت. برای جلوگیری از 
داعش نیاز به هواپیمای جنگنده بود که نداشتیم. آمریکا هم که 
گفته بود وارد جنگ نمی شود. به ایرانی ها گفتیم که راه حلی به 
جز شما نداریم. آن ها گفتند پرواز هواپیماهای جنگنده در خارج 
از مرزهای ایران، نیاز به صدور مجوز از سوی رهبر معظم انقالب 
دارد. گفتیم به رهبری بگویید، گفتند باید شــورای عالی امنیت 
ملی موافقت کند که چند روز طول می کشد تا اعضا دعوت شوند 
و تشکیل جلسه بدهند و گزارش را به رهبر معظم انقالب برسانند. 
گفتیم نمی توان چند روز صبر کرد. بعد حاج قاســم با دفتر آقا 
تماس گرفت و گفت قضیه از این قرار اســت و به ایشان برسانید 
تا نظرشان را اعالم کنند. حاج قاسم می گوید بعد از چند دقیقه 
دســتور را صادر کردند و گفتند برای عــراق هرچه می خواهند 

بدهید و پس از چند دقیقه هواپیماها پرواز کردند.«



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

اصلح انتخاب

عدالتخواهی اصول

انقالبی گری اخالق

سال پنجم،  شماره 217|  هفته سوم دی ۹۸ 2    

پرچــم عدالت خواهی را همــواره پیامبــران الهی و 
پیروان راســتین آنان بر دوش کشــیده اند. امروز و 
همیشــه مجاهدت در زیر این پرچــم، صادقانه ترین 
نشانه ی پیروی از رسوالن الهی اســت. آنچه در کنار 
همه ی الزامات این حرکت، ضروری و حیاتی اســت 
آن است که اّوالً مراقبت شود کســانی با انگیزه های 
دیگر، این شــعار حق را ابــزار نکنند؛ و ثانیــاً به نام 
عدالت طلبی، حرکتــی غیرمنصفانه از ســر جهل یا 

غفلت انجام نگیرد .   ۸7/5/22   

شورای محترم نگهبان، خب مردمانی پرهیزگار، متقی 
و آگاهند؛ طبق قانون تشــخیصی می دهنــد و عده ای 
به عنوان افرادی کــه صالحند، معرفی می شــوند؛ من 
و شــما باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالح ها کدام 
صالح ترند، کدام بیشــتر به درد مردم می خورند، کدام 
بیشتر می توانند این بار ســنگین را بر دوش بکشند و با 
امانِت کامل این راه را ادامه دهنــد و پیش ببرند؛ این را 
باید من و شــما نگاه کنیم، ببینیم، بشناسیم. از افرادی 
که ممکن است ما را هدایت کنند، راهنمائی کنند، کمک 
بخواهیم؛ باالخره خودمان را به حجت شرعی برسانیم. 
اگر انسان بر طبق حجت شــرعی کار کرد، چنانچه بعداً 
غلط هم از آب دربیاید، باز ســرفراز است، می گوید من 
تکلیفم را عمل کــردم؛ اما اگر بر طبق حجت شــرعی 
عمل نکنیم، بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را مالمت 

خواهیم کرد؛ عذری نداریم، حجتی نداریم.     ۹2/2/25 

شرط دوام حیات جمهوری اســالمی وجود انگیزه های 
انقالبی و وجــود روحیه ی انقالبی اســت. اگر روحیه ی 
انقالبی نباشــد، جمهوری اســالمی نخواهد بــود؛ بله، 
یک حکومتی ســِر کار خواهــد بود، اّمــا آن حکومت، 
دیگر جمهوری اسالمی نیســت. این حرکت مردم، این 
خون هایی که دادند، این زحماتی که کشیدند برای احیاء 
اسالم، برای احیاء شریعت اسالمی، برای این بوده؛ اینها 

از بین خواهد رفت، لگدمال خواهد شد.   ۹۶/۶/۳0 

مراقب سوءاستفاده از
 شعار عدالت باشید

شرط دوام حیات جمهوری اسالمی

کسی را انتخاب کنید که
 بیشتر به درد مردم می خورد

در ادبیات قرآنی، واژه ی »مستضعف« از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قرآن، 

مستضعفین را وارثان حقیقی زمین برمی شمرد: »وَنُریُد َأن نَُمَنّ َعَلی اَلّذیَن اسُتضِعفوا 

فِي اأَلرِض وَنَجعََلُهم َأئَِمًّة وَنَجعََلُهُم الوارِثین«. )آیه ی 5 قصص( قرآن در آیات متعددی 

به مستضعفانی اشاره می کند که در مسیر هدایت و حق اند و مورد عنایت و لطف خدا 

قرار گرفته و می گیرند )آیات 75 سوره ی نساء، 75 و 137 سوره ی اعراف، 26 سوره ی 

انفال و 98 سوره ی نساء(. ازطرف دیگر، آنچه از آیات قرآن مشخص است، این است 

که مستضعف همواره در مسیر هدایت و حق نیست؛ بلکه افرادی هم هستند که در 

عین استضعاف، همراه با مستکبران به آتش دوزخ انداخته می شوند. )آیه ی 97 نساء( 

قرآن حتی به محاجه و بگومگوی مستکبران و مستضعفانی که هر دو از اهل آتش اند 

نیز پرداخته است. )آیات 31 الی 33 سوره ی سبأ 47 و 48 سوره ی غافر و 21 سوره ی 

ابراهیم(. از مجموع این آیات درمی یابیم که استضعاف در شئون مختلف فکری، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف می شود و مصداق پیدا می کند. 

معنایی که رهبر انقالب از واژه ی مستضعفین کرده اند نیز اگرچه پیش 

از این نیز قدمت داشته است، اما برگرفته از همین نگاه و مبنای قرآنی 

است. برای مثال، ایشان در مرداد 1359، پیرو مجموعه ی شروحشان 

بر نهج البالغه، به طور مفصل به معنای مستضعفین و اینکه چه کسانی 

مصداق آن هستند پرداخته اند. در نظر ایشان، رابطه ی مستضعف با 

مستمند یا محرومین، »من  وجه« است؛ یعنی هر مستضعفی لزومًا 

مستمند نیست و هر مستمندی لزومًا مستضعف؛ به عبارت دیگر، 

مستمند و غیرمستمند هر دو می توانند مصداق مستضعف باشند: »...

طبقه ی اول مستکبرینند. طبقه ی دوم مستضعفین؛ مستضعفینی 

که در توده ی مردم قرار دارند دو جور هستند: مستمند و غیرمستمند؛ 

یعنی آن آدم بدبخِت فقیرِ کشاورز با روزی پانزده  ساعت کار بدنی در 

]زیر[ آفتاب و برف و باران هم جزو مستضعفین است؛ آن کسی هم 

که نه، آن قدر زجر نمی کشد، یک دکانی دارد و یک زندگی معمولی 

و یک کاسب کاری یا یک حقوق اداری، مستضعف است؛ چرا؟ زیرا 

به هیچ گرفته شده است؛ ضعیف گرفته شده است؛ مورد بی اعتنایی 

محض است.«قرارگرفته است و در تدبیر جامعه و اداره ی امور جامعه، هیچ کاره ی 

چه کسانی هستند مستضعفین 
دارند؟و چه ویژگی هایی 

چند نکته درباره معنای واژه 

»مستضعفین« از منظر رهبرانقالب

با این تقسیم بندی اگرچه انبیاء و ائمه 

علیهم السالم، عمومًا از لحاظ طبقه ی 

اقتصادی جزء مستمندان و فقرا نبودند؛ 

اما به لحاظ قرآنی جزو مستضعفین 
هستند و البته درد مستمندان و 

محرومان را نیز چشیده بودند. »...

پیغمبر اواًل در یک خانواد ه ی اشرافی 

نسبی به دنیا آمده؛ ثانیًا در دوران اصلی 

زندگی اش تا هنگام بعثت، باز با یک 
وضع مرفه و زندگی مُتموّل زندگی 

کرده؛ این هم یک واقعیت ]است[. البته 

بعد که به نبوت رسید، چون خرج این 

دعوت زیاد بود، این پول ها را پیغمبر 
خرج کرد... تمام زندگی اش صرف 

فقر شدند...«دعوت و تبلیغ و انقالب می شد؛ دچار 
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     معادله آمریکایی ها نتیجه عکس داد
آمریکایی ها اما در مقابل، به کمک داعشی ها شتافتند و هرجا 
که نیاز به کمک تسلیحاتی و غذایی داشــتند، دریغ نکردند. 
درنهایت اما، بــا همه ی این تالش ها نه تنهــا محور مقاومت و 
نیروهای مردمی عراق توانستند داعش را از عراق بیرون کنند، 
بلکه بعد از مدتی، گذرگاه استراتژیک بوکمال، که در حقیقت 
مسیر مواصالتی دو کشور عراق و سوریه بود نیز بازگشایی شد. 
همه ی اینها موجب خشم و عصبانیت بیشتر مقامات آمریکایی، 
مخصوصا از نیروهای حشدالشعبی شــد و بنابراین سناریوی 

جدیدی را در دستور کار قرار دادند: »سناریوی آشوب«. 
کاســتی های موجود در عملکرد دولتمردان عراقی، نامطلوب 
بودن وضعیت معیشــت مردم و اعتراض به برخی نارسایی ها 
موضوعی بود که همه ی مردم عراق نسبت به آن حق اعتراض 
داشتند اما منحرف کردن مسیر مطالبات به حق مردم و تالش 
برای تبدیل عراق به صحنه ی یک جنــگ داخلی تمام عیار، 
اقدامی از ســوی دست آشــوبگر آمریکا بود که البته از چشم 
مردم عراق دور نماند. اما گویا آمریکایی ها فکر همه جا را کرده 
بودند جز خشم و نفرت مردم عراق از جنایات 16ساله شان در 
این کشور. همین اشتباه محاســباتی هم سبب شد تا سیلی 
ســختی از مردم عراق بخورند. حاال ماجرا کامال برعکس شد. 
آمریکایی ها که زمانی نه چنــدان دور خواهان حذف و انحالل 
نیروهای حشدالشــعبی بودند، حاال سفارت شــان در دست 
همین نیروها افتاده بود. تظاهرکنندگان روی دیوار ســفارت 
هم نوشتند: »تسخیر شد و به فلســطین داده شود.« »ابوعال 
الوالیی« از فرماندهان ارشد حشد هم در مقابل سفارت آمریکا 
گفت: »آمریکا خــودش را قدرتمند می داند، امــا ما با قدرت، 
بیرون شــان کردیم. آمریکا را از در بیرون کنید، از پنجره وارد 
می شود. اما، این بار فرق می کند، ما سربازان شان را هدف قرار 
خواهیم داد و انتقام شــهدا را خواهیم گرفت.« حاال شــعاری 
که چهل ســال پیش امام خمینی)ره( و مردم ایران آن را آغاز 
کرده بودند، از زبان مردم عراق شنیده می شد: »آمریکا شیطان 
بزرگ است... مرگ بر آمریکا...«. خشم و نفرت از آمریکا، حس 
مشترک تمامی مردم منطقه است، موضوعی که رهبر انقالب 

نیز در دیدار امروز )چهارشنبه، 11 دی ماه( به آن اشاره کردند:
»مردم کشــورهای این منطقــه از آمریکا متنفرند... شــما 
آمریکایی هــا در عراق جنایت کردید، در افغانســتان جنایت 
کردید، آدم کشــتید، در اوایل بعد از زوال صدام آمریکایی ها 
به وسیله ی دســتگاه های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید 
بیش از هزار نفر دانشــمند عراقی را ترور کردند و کشتند و از 
بین بردند... در افغانستان کاروان شــادی عروسی را بمباران 
کردید، نه یک بار، نــه دوبار، ده ها بار، مجلس عــزا را بمباران 
کردیــد، جنایت کردید شــماها، مردم از شــماها متنفرند... 
حرکت سیاسی و امنیتی از نوع آنچه که آمریکایی ها در منطقه 
دارند انجام می دهند الزمه اش همین نفرت اســت؛ به مردم 
ظلم می کننــد، منافع مردم را غارت می کننــد، با مردم تکبر 
می کنند... خب وقتی این جوری برخورد می کنند بدیهی است 
این موجب نفرت مردم است، موجب عصبانیت مردم از آمریکا 
می شــود آن وقت این یک جایی خودش را نشان می دهد، در 
جاهایی خودش را این عصبانیت نشان می دهد که دارد نشان 
می دهد.« حاال گویا زمان آن شده که آمریکایی ها به واسطه ی 
جنایت های متعددی که انجام داده اند، مکافات شوند، آن هم 

مکافاتی به دست مردم منطقه. 

در واقع، آیت اهلل خامنه ای برخالف معنایی 

که در آن سال ها و سال های پیش از انقالب 

اسالمی، جریان های چپ و مارکسیستی 

درباره ی خاستگاه طبقه ی مبارز و انقالبی 

ارائه می دادند، و مستضعفین را با رویکردی 

صرفًا اقتصادی مترادف اقشار فقیر و طبقه ی 

پرولتاریا قلمداد می کردند، معتقد بودند صرف 

محرومیت و فقر مالی، نمی تواند عامل مبارزه و 

انقالب مستضعفانی باشد که در طول تاریخ به 

یاری انبیای الهی شتافته اند؛ یعنی هرکس از 

هر صنفی، می تواند خلق وخوی مستضعفین را 

پیدا کند و جزء مستضعفین باشد. مالک این 

استضعاف نیز نه فقط محرومیت مالی، بلکه 

اخالق انقالبی و ایمان الهی است.

د: »...آنچه الزم 
ن باره ایشان چنین می گوین

درای

است، آراستگی انقالبی به اخالق انقالبی است؛ 

الزم داریم که انقالبیون... با اخالق 
دقت کنید! ما 

انقالبی، با خصلت ها و خلق وخوی انقالبی آمیخته 

... مادیون و تحلیل کنندگان و 
و آراسته باشند

مفّسران مارکسیست، به غلط گمان می کنند 

خوردار 
آن کسی می تواند از این اخالق انقالبی... بر

ش را طبقه ی 
ه آنها نام

 در طبقه ای ک
باشد که

ولتاریا می گذارند رشد 
 و پابرهنه و پر

مستمند

، الزم نیست... انسان 
د... ما می گوییم نه

کرده باش

ت و در همه جا انسان است... 
همیشه انسان اس

یعنی می تواند اخالق درست انقالبی و خلق وخوی 

طرفدار مستضعفین را پیدا کند و داشته باشد؛ 

 انبیاء داشتند.«
همچنان که

اعمالشان مطابق این مکتبشان است، خدا به اینها وعده ی استخالف و پیروزی داده« »...آنان که به خدا و به دین خدا ایمان دارند و به این مکتب شان دل بستگی دارند و خدا به چنین مستضعفانی است که وعده ی استخالف در زمین و پیروزی داده است؛ ]باشیم [ آنها ما را ضعیف حساب می کنند؛ نه اینکه شما ضعیفید. شما ایمان دارید.« »مستضعف« را نفهمیده اند، می گویند که خوب، چرا مستضعف؟ چرا ما باید مستضعف می کنند؛ می گویند اینها ضعیف اند... بعضی ها این کلمه را چون نفهمیده اند، کلمه ی دارند، قدرت ایمان دارند و آنها )مستکبرین( نمی فهمند و اینها را مستضعف  حساب است؛ نه اینکه خدا می فرماید ضعفا! ضعفا نه، مستضعف ها؛ یعنی آن هایی که قدرت مالی، بلکه ایمان را قدرت مستضعفین برمی شمارند: »...در قضیه ی استضعاف همین می شوند...« ازطرف دیگر، داشتن ایمان است؛ همان طور که امام خمینی)ره(، نه فقر »پیغمبران... با جهت گیری اخالقی و اجتماعی ضداستکبار و ضدمستکبرین برگزیده مبنای اصلی این استضعاف نیز ازیک طرف، ضدیت با روحیه ی استکباری است؛ 
است.

بنابراین، هرچند توجه به محرومان و مستمندان 

جامعه همواره از آرمان های انقالب اسالمی بوده و 

هست و لفظ مستضعفین در ادبیات امام خمینی)ره( 

و رهبر انقالب نیز بارهاوبارها هم نشین و حتی مترادف 

محرومان و فقرا قرارگرفته است؛ اما باتوجه به تعاریف 

موجود از مستضعف در اندیشه ی امامین انقالب و 

متفکرانی همچون شهید مطهری، توجه به این مطلب 

ضروری است که خاستگاه اجتماعی قیام هلل صرفًا از 

طبقه ی مستمند و فقیر نیست و عموم جامعه می تواند 

مصداق مستضعفین باشد. امام خمینی)ره( چنین 

می فرمایند: »ما همه جزء مستضعفین هستیم؛ یعنی 

ما که اشخاصی بودیم که ابرقدرت ها ما را ضعیف 

می شمردند؛ ما را هیچ می دانستند. ما می خواهیم از 
این جهت بیرون بیاییم.«
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

حدیث رشح

آنچه مورد نظر ماست جلوگیری 
از غارت کشوراست نه قطع رابطه

آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه 
حاضر انجام شده است، جز از بین بردن اقتصاد 
و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تالش 

آنها را نوســازی و تبدیل ایران بــه یک جامعه 
صنعتی نامیده اند. آنچه مورد نظر ماســت یک 
نوسازی واقعی مبنی بر نیازهای اساسی اکثریت 
قاطع و فقیر مردم است. از منابع ارضی با توجه 
به نیازهای جامعه ما، به طــور کامل و در رابطه 
با ســایر ملت های جهان اســتفاده خواهد شد. 

آنچه در زمینه ی اقتصادی مورد نظر ماســت، 
جلوگیری از غارت منابع ملت ماســت، نه قطع 
رابطه ی اقتصادی با کشــورهای جهان. ... ولی 
حق تصمیم گیری برای جهتی کــه اقتصاد ما 
انتخاب خواهد کرد، بــه عهده ی خود ما خواهد 

بود.   11 آذر 1۳57 

روزی که صدام حمله کرد، هیچ 
وسیله ای برای دفاع نداشتیم

یـک روزی بود کـه این کشـور زیر موشـک های 
صـّدام بـود؛ خیلـی از شـماها شـاید آن وقـت 
مـا هیـچ وسـیله ی دفـاع  نبودیـد.  دنیـا  در 
نداشـتیم، ]درحالی کـه[ همـه به صـّدام کمک 
می کردنـد...  مـا دسـت خالی بودیم، وسـیله ای 
نداشـتیم؛ ]لـذا[ به فکـر افتادیـم کـه باید خب 
وسـیله ی دفاعی درسـت کنیم. شـروع کردیم؛ 
از صفـر در واقـع شـروع کردیـم. من اگـر بگویم 
به شـما و تصویـر کنم کـه اّولیـن چیـزی که ما 
توانسـتیم پرتـاب کنیـم که بُـردش هـم حدود 
بیسـت کیلومتـر بـود چـه بـود، ممکـن اسـت 
خنده تان بگیـرد! ]وسـیله ای[ مثل یـک ناو دان 
درسـت کـرده بودنـد که مـا مثـاًل فـرض کنید 
بتوانیـم موشـک آرپی جـی را بـا یک شـکلی از 
روی ایـن نـاو دان پرتاب کنیـم، که مثـاًل حدود 
پانـزده کیلومتـر یا بیسـت کیلومتـر هم بـرود؛ 
این جوری شـروع شـد. بعد توانسـتیم توانایی ها 
را بیشـتر کنیم. وقتـی توانایی هایمان زیاد شـد 
و دشـمن دیـد کـه مـا می توانیـم مقابله به مثل 

کنیـم، متوّقـف شـد.   ۹۶/7/2۶   
ُ َعلَیِه َو آلِه( یَجلُِس َعلَی األرض«، ]پیامبر[ دنبال این  ِ )َصلَّی اهللَّ »َعن ابن عّباس قال: َکاَن َرُسوُل اهللَّ
نبود که یک فرشی، چیزی داشته باشد؛ در مسجد، در مالقات با یک نفری که در بین راه با ایشان 
برخورد می کرد، و می خواست دو کلمه حرف بزند، روی زمین می نشست. »َو یَأُْکُل َعلَی األرض«، 
گاهی غذایش را هم همینطور که روی زمین نشسته بود، می خورد. سفره ای بیندازند و آدابی و 
تشکیالتی و حاال یک بشقابی، کاسه ای، چیزی مثالً؛ نه، همینطور روی زمین می نشستند و غذای 
ِعیر«)1(، گاهی یک غالمی مثاًل  ساده ای میل می کردند... »َو یُِجیُب َدعَوَة الَممُلوِک َعلَی ُخبِز الشَّ
نشسته بود یک جایی روی زمین و داشت نان جوی می خورد؛ حضرت عبور می کردند، تعارف 
می کرد، آقا! بفرمایید؛ می نشســتند حضرت پهلوی او.    نمی گفتند شأن ما نیست،  نمی شود، 
مناسب نیست. اینکه ما این قدر می گوییم و می شنویم که باید مردمی باشیم، یعنی این. مردمی 
بودن به اّدعاکردن نیست. با مردم، با زندگِی مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات 

مختلف مردم انس بگیریم. این، معنای مردمی بودن است    
1( امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص ۳۹۳

مثل مردم زندگی کنیم

ایرانی خانواده

اگر شما آقا، محرم و نامحرم را رعایت نکردید، اگر 
دوسِت جنس مخالف پیدا کردید، اگر با همه گرم 
گرفتید... و نیز اگر شما خانم، هرجا یک مرد چنین 
و چنانی را دیدید و به او خیره شدید و نگاه کردید 
و چه و چــه کردید، نتیجه چه می شــود؟ نتیجه 
این می شود که همســر خودت از نظر تو دیگر آن 
جاذبه ای را که محبت ایجاد کند، نخواهد داشت... 
اگر قرار باشد که شما چشــم به آن بیرونی داشته 
باشــید، اگر محرم و نامحرم را رعایت نکنید، اگر 
حجاب خودتان را رعایت نکردید، اگر مرد حجاب 
زن را رعایت نکرد، اگر معاشرت های بی بند و بار و 
بگو و بخندهای سبک دخترها و زن ها و پسرها با 
همدیگر در جامعه ای بود، آنچه که الزمه ی بقای 
خانواده ی شماست، تحقق پیدا نمی کند. زور که 

نیست؛ یک چیز طبیعی است.    ۸۳/۳/20

اگر محرم و نامحرم را 
کلیـد حـّل بسـیاری از مشـکالت اقتصـادی مـا رعایت نکنید...

تولید اسـت. اگـر واقعاً مـا بتوانیـم تولیـد را رونق 
بدهیـم، اگـر بتوانیـم موانـع تولیـد را کـه خیلی 
هم زیاد اسـت در کشـور، از سـر راه تولید برداریم 
-کـه ایـن کار بـا عـزم جهـادی ممکـن اسـت، با 
به کارگیـری جوان های متخّصص ممکن اسـت- 
بسـیاری از مشـکالت ]مانند[ مسـئله ی اشتغال 
حـل می شـود، مسـئله ی تـوّرم حـل می شـود، 
مسـئله ی رفاه مردمی حل می شـود، ]مسئله ی[ 
درآمدهـای مردم حـل می شـود، صـادرات رونق 
مسـائل  عمده تریـن  مـادرِ  تولیـد،  می گیـرد. 
اقتصـادی کشـور اسـت؛ و بـه نظـر ما می شـود. 
هر جایی که مـا بـه جوان هایمـان اتّـکاء کردیم، 
اعتماد کردیـم، به آنهـا امکانـات دادیـم، حّداقل 
امکانـات را هـم ]دادیـم[ -غالبـاً جوان هـا ایـن 
جوری  هسـتند ]کـه بـا[ حّداقـل امکانـات ]کار 

می کننـد[- پیـش رفتیـم .   ۹۸/2/24    

تولید، مادرِ عمده ترین مسائل 
اقتصادی کشور است

رضاخان سند    بعضی شهرها
 را هم به نام خودش می زد!

مالـی  فسـاد  بـود؛  فاسـد  حکومـت...  آن 
فسـاد  داشـتند؛  اخالقـی  فسـاد  داشـتند؛ 
اداری داشـتند. در فسـاد مالی شـان همیـن 
بس که خـود شـاه و خانـواده ی او در بیشـتر 
معامـالت اقتصـادی کالن این کشـور داخل 
شـانزده،  دوران  در  رضاخـان  می شـدند... 
هفده سـاله ی سـلطنت خـود، ثـروت کالنی 
اندوخـت. بـد نیسـت بدانیـد کـه بعضـی از 
شـهرهای ایـن کشـور، بـه حسـب سـند، 
دربسـت متعلّق بـه رضاخـان بود! مثاًل شـهر 
فریمـان تمامـاً ملک رضاخـان بـود!... نظامی 
کـه در رأس خـودش این قـدر فسـاد مالـی 
داشـت، ببینید چگونـه نظامی بود و بـا مردم 

چـه می کـرد!  77/11/1۳   

ویرانی خاندان

تولید رونق

پیرشفت روایت

حزب اهلل این است

کار فرهنگی را هرچه می توانید  جّدی تر دنبال کنید 
آن جوان هایی که در تهران، در شهرهای 
گوناگون، در استان های مختلف، در خود 
مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار 
فرهنگی می کنند، با اراده ی خودشــان، 
با انگیزه ی خودشــان ـ کارهای بسیار 
خوبی هم از آنها ناشــی شــده است که 
از بعضی از آنها ما بحمــداهلل اّطالع پیدا 

کردیمـ  کار را هرچــه می توانند به طور 
جّدی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند 
که همیــن گســترش کار فرهنگی در 
بین جوان های مؤمــن و انقالبی، نقش 
بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و 
در ایســتادگی ما در مقابل دشمنان این 

ملّت، ایفا کرده است.    ۹۳/1/1 

عیادت آیت اهلل خامنه ای از جانبازان شیمیایی، دهه ی ۶0

اگر طبابت باشد، اما پرستاری نباشد، طبابت هم نخواهد توانست عالج بیماری 
بیمار را بکند. بخش مهّمی از بهبود حال بیماران ما، مرهون دســت نوازشــگر 

پرستاران است.        7۶/۶/1۹

بدون دست نوازشگر پرستاران


