
اول. منقول است میانه ی جنگ صفین، که کار به شدت 
ســخت و طاقت فرســا شــده بود، برای عده ای از یاران 
امیرالمؤمنین)( شــبهه پیش آمد که آیا اساسا این 
جنگ، کار درستی است یا نه. "اسماء بن حکیم" که از یاران حضرت 
بود و یکی از همراه جناب عمار یاسر، می گوید مردی از سپاه حضرت 
آمد و سراغ عمار را گرفت. جناب عمار خودش را معرفی کرد. آن مرد 
که خوشحال شــده بود، ســؤالش را از عمار چنین مطرح کرد: "من 
هنگامی که از خانه بیرون آمدم، اطمینان داشتم که ما در مسیر حق 
هستیم و شکی نداشتم که این قوم )معاویه و طرفدارانش( بر باطل و 
گمراهی هستند. تا شب گذشته، همین عقیده و اطمینان را داشتم؛ 
ولی دیشب دیدم که اذان  گوی ما، در جمله های اذان، گواهی به یکتایی 
و رسالت محمد)( می دهد و اذان گوی آن ها )معاویه و هوادارانش( 
نیز گواهی به یکتایی خدا و رسالت محمد)(می دهد؛ و بعد از اذان، 
هم ما نماز می خوانیم هم آن ها، و کتاب ما یعنی قرآن هم یکی است، 
دعوت ما یکی است، رسول ما نیز یکی است. از این رو، دیشب شک و 

تردید بر من راه یافته است. دیشب بی آنکه کسی جز خدا بداند، شب را 
به سر آوردم و صبح نزد امیرمؤمنان علی )( آمدم و ماجرا را گفتم. به 
من فرمود: آیا عّمار را مالقات کردی؟ گفتــم: نه. فرمود: نزد عّمار برو 
ببین چه می گوید و از گفته ی او پیروی کن. اینک برای همین مسأله 

نزد تو آمده ام.
جناب عّمار در جواب آن مرد گفت: آیا آن صاحب "پرچم سیاه" را که 
در مقابل من قرار گرفته است )اشاره به پرچم عمروعاص( می شناسی؟ 
من با این شخص در عصر رسول خدا)(، در رکاب آن حضرت، سه 
بار جنگیدم و اینک این چهارمین بار است که با او می جنگم و این بار 
بهتر و نیک تر از سه بار قبل نیســت؛ بلکه بدتر و زشت تر از آن هاست. 
من در جنگ بدر و احد و ُحنین، در برابر او جنگیدم... آن روز در عصر 
 ")(تجّمع مــا در مرکز "پرچم های رســول خدا )(پیامبر
بود ولی تجّمع این قوم )عمروعاص و معاویه و ســپاه آن ها( در مرکز 

"پرچم های مشرکان".
دوم. در هنگام نبردها و جنگ ها، اهمیت پرچم بیشــتر اســت. هر 

جبهه برای شناســایی خود، پرچمی را در جلوی سپاه َعلَم می کرد و 
دشمن هم همه ی سعی اش را می کرد که در ابتدا، پرچم حریف، که 
در حقیقت نماد هویتی جبهه ی مقابل بود را بر زمین بیفکند. برای 
همین، نقش "پرچمدار" در نبردها  تعیین کننده و سرنوشت ســاز 
بــود. در جنگ ها، یکــی از مهم ترین منصب ها، پرچمداری ســپاه 
بود و بنابراین یکی از اهداف اصلی دشــمن، به زمین زدن پرچمدار 
حریف بود، چرا که افتادن پرچم و پرچمدار، نشــانه ی شکست و از 
هم گسیختگی لشگر محسوب می شــد. این که روز عاشورا، حضرت 
سیدالشــهداء)( به جنــاب ابالفضــل العباس)(، تــا آخرین 
لحظه اجازه ی جنگیدن را ندادنــد به همین دلیل بــود، چرا که او 
 ،)(بود. وقتی هم که حضرت عباس )(پرچمدار لشگر حسین
نزد امــام رفت بــرای گرفتن اجــازه ی میدان، حضــرت به همین 
جنبه ی شــخصیتی حضرت عباس اشــاره کرده و می فرمایند: "یا 
أَِخي أَنَْت َصاِحُب لَِوائِي َو إَِذا َمَضْیَت تََفرََّق َعْســَکِري"، "ای برادر! تو 

3 پرچمدار منی، اگر تو شهید شوی، لشگر من از هم می پاشد."   
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خون شهید از میان مردم رخت بر نخواهد بست      |   این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح شهید علی محمودوند
خاصیت طبیعی شهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال اســت. اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی می کند و 
در عرف اسالمی و اصطالح متشرعه به کشته ی راه خدا - شهید یعنی شــاهد، ناظر و حاضر- این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد؛ شخصیت 
شهید که تبلور همان آرمان های او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست؛ این خاصیت شهادت است. آن کسانی که این حقیقت را از بن دندان 
درک کرده اند و تصدیق کرده اند، برای آنها کشــته شدن در راه خدا به هیچ وجه ضایعه به حســاب نمی آید؛ بلکه یک افتخار است، یک اقبال بزرگ است؛ آن را 

می خواهند، آن را از خدا می طلبند؛ آن را مثل یک حاجت بزرگ، در ذکر و مناجاِت خودشان با خدا مطرح می کنند.  8۹/4/7  

مزار: قطعه 27 گلزار شهدای بهشت زهراتاریخ شهادت: 22بهمن ماه 137۹ شهادت: در حین خنثی سازی مین

ژنرال آمریکایی گفت مردم را نشانه بروید کسانی که در نیمه  راه هستند را جذب کنیددستاوردهای انقالب خمینی، غیرقابل انکار است
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اگر انقالب نمی شدچه اتفاقی می افتاد؟
چهار منجالبی که خاندان پهلوی کشور را گرفتار آنها کرده بودند

پرپرچمدار
در آســتانه چهل ســالگی انقــالب اســالمی، 
خط حــزب اهلل به این پرســش پاســخ می دهد 
کــه راز مانــدگاری انقالب اســالمی چیســت؟



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

هفته اخبار

سال سوم،  شماره ۱۲۰|  هفته  چهارم بهمن 96 2    

اگر انقالب نمی شد...
1. عقب ماندگی

احمد آرامش، وزیر کار و رئیس سازمان برنامه در دوران پهلوی، 
درباره ی وضعیت عقب ماندگی ایران در سال های پیش از انقالب چنین گفته 
بود: "تمام وزارتخانه ها و بنگاه های تجاری و اقتصادی و عمرانی وابسته به دولت 
ایران زیر نظر مأموران و نمایندگان مختلف آمریکایی قرار گرفته و آنان در غالب 
جاها نه تنها به عنوان مشاور و مستشار بلکه به صورت دستوردهنده و کارفرما 
در زندگی ما مداخله می کنند. اقتصاد کشور به وسیله ی عوامل و ایادی داخلی 
و خارجی دولت آمریکا به کلی درهم ریخته و اکنون وضع به شــکلی درآمده 
که طبق اظهار آقای نخست وزیر، هم دســتگاه اقتصادی دولت در آستانه ی 
ورشکستگی است و هم ملت و ما هر روز ناگزیر هستیم که دست تکدی به سوی 
آمریکا و آمریکائیان دراز کنیم و برای گرداندن چرخ زندگی خود از آنان قرضه و 

اعتبار بگیریم." 
در دوران پهلوی، تمامی عناصر صنعتی، نظامی و اقتصــادی ایران با دخالت 
دولت ها، شــرکت ها و مستشــاران غربی به ایران وارد و در قبضه ی مدیریت 
آن ها بود به طوری که حکومت پهلوی به عنوان یک قدرت دست نشانده و تابع 
قدرت های غربی، به منظور حفظ چنین شرایطی، سعی در عقب نگه داشتن 
جامعه می کرد، تا جایی که ملتی که روزگاری بر بلندای علم و ادب جهان تکیه 
 زده بود، در دوران قاجار و پهلوی در بی سوادی و جهل غوطه ور بود، به شکلی 
که کمتر از نیمی از آن ها در سال 1355 سواد خواندن و نوشتن داشتند و 62/8 

درصد مردم طبق آمارهای رسمی بی سواد و محروم از آموزش بودند.
2. وابستگی

رضاخان به عنوان افسر قزاق با کودتای 1299، تهران را اشغال می کند و با فشار 
دولت انگلیس به عنوان نخست وزیری احمد شــاه قاجار می رسد و با تثبیت 
وفاداری خود به انگلستان در سال 1304، حکومت پهلوی را تأسیس می کند. 
واضح اســت، چنین حکومتی که تولد خود را مدیون یک قدرت بیگانه  است، 
همواره در صدد است تا منویات و خواسته های انگلستان را به عنوان مهم ترین 
عنصر بقای حکومت خود در نظر بگیرد. امری که سستی در آن، موجب خلع 
رضاخان از قدرت و تبعید او به جزیره ی موریس در سال 1320 شد. محمدرضا 
نیز در حالتی مشابه با پدر خود به قدرت می رسد، او به سران متفقین اطمینان 
می دهد که در صورت رسیدن به پادشاهی، متضمن منافع آنان در ایران باشد. 
خوش خدمتی محمدرضا به آمریکا و انگلیــس ضامن بقای حکومت پهلوی 
می شــود و در 28 مرداد 1332، کودتای آمریکایی- انگلیسی دولت مصدق 
را سرنگون و شاه فراری را به کشــور باز می گرداند. امری که موجب وابستگی 
بیش از پیش حکومت پهلوی به آمریکا و انگلیس می شود و گسیل مستشاران 

غربی، امتیازات تجاری و نظامی و تصویب قوانینی مانند کاپیتوالســیون در 
ایران را به همراه دارد. علی امینی، نخست وزیر شــاه در خاطراتش می گوید: 
"شاه دل خوشی از هیچکس نداشت و همیشه خارجی ها افرادی را به او تحمیل 
می کردند چون شــاه چیزی نبود. رزم آرا )رئیس ستاد مشترک ارتش( و بعداً 

نخست وزیر را هم آمریکایی ها به او تحمیل کردند."
3. فساد سیاسی و اخالقی

چپاول اراضی کشــور در دوران رضاخان به اندازه ای بود کــه او علنا برخی از 
روستاها و مناطق کشــور را غصب کرده بود :»بد نیســت بدانید که بعضی از 
شهرهای این کشور، به حسب سند، دربست متعلق به رضاخان بود! مثال شهر 
فریمان تماما ملک رضاخان بود! بهترین امالک و زمین های این کشور، متعلق 
به او بود.«77/11/13 امری که در دوران پس از او نیز توسط خاندان پهلوی ادامه 
داشت. همچنین حضور خاندان پهلوی در معامالت و درآمدهای کشور امری 
بدیهی و غیرقابل انکار بود. در سال 56، در آمد کشــور از طریق صادرات نفت 
به 53 میلیادر دالر رسید که درآمد سرانه ی کشور را می توانست به بیش از 11 
هزار دالر در سال برساند، اما بخش عمده ی این درآمد به حساب خاندان پهلوی 
سرازیر می شد، این در حالی بود که بر اساس آمار رسمی بانک جهانی 46 درصد 

مردم ایران در این سال زیر خط فقر قرار داشتند.
4. حقارت بین المللی

حکومت پهلوی آن اندازه ضعیف و بی اختیار بود که حتی قدرت حفظ تمامیت 
ارضی کشور را هم نداشت. منطقه ی بحرین که از صدها سال پیش جزو خاک 
پهناور ایران بود و در ســال 1336 به عنوان استان چهاردهم ایران در مجلس 
صاحب کرسی رأی شــده بود، با فشــار دولت انگلیس و وادادگی محمدرضا 
پهلوی در سال 1350، با اعالم رسمی محمدرضا پهلوی از ایران جدا و کشوری 
تحت الحمایه انگلستان  شد. این تحقیر تا جایی بود که کشورهای غربی پس 
از فرار محمدرضا از ایران، حاضر به پذیرش او نشــدند و او مجبور بود دائما از 
کشوری به کشور دیگر برود، به طوری که در مدت زمان دوسال به هفت کشور 

پناه برد و در نهایت در مصر از دنیا رفت. 
با این توضیحات مختصر، واضح است که ادامه ی این راه در کشور، سرنوشتی جز 
سیاهی و تباهی در پی نداشت، در حقیقت، این امام خمینی و انقالب اسالمی 
بود که فقط می توانست کشور را از وابســتگی و سرخوردگی و منجالب های 
دوران پهلوی نجات دهد.»اماِم انقالبِی ما کشور را از منجالب ها بیرون کشید؛ 
به وسیله ی انقالب، کشور را از منجالب های متعّددی خارج کرد... از منجالب 
وابستگی، از منجالب عقب ماندگی، از منجالب فساد سیاسی، از منجالب فساد 

اخالقی، از منجالب حقارت بین المللی. ما گرفتار این چیزها بودیم.« ۹5/3/14

چهار منجالبی که خاندان پهلوی کشور را گرفتار آنها کرده بود

     شکست تالش تیم ترامپ
 برای فشار بر حزب اهلل 

نشــریه ی آمریکایــی ســایفر بریــف بــا 
اشــاره بــه تحریم هــای اخیــر آمریــکا علیــه 
حــزب اهلل لبنــان نوشــت: یــک مقــام ســابق 
دولــت اوبامــا کــه در جریــان مبــارزات 
ــد،  ــته می گوی ــرار داش ــزب اهلل ق ــه ح علی
ــی  ــاد ائتالف ــون در ایج ــپ تاکن ــم ترام تی
مؤثــر بــرای ایجــاد فشــار حقیقــی بــر 
ــورده ــت خ ــان، شکس ــزب اهلل لبن ــروه ح  گ

 است. |      فارس |

   هنیه: تحریم شدنم از سوی آمریکا 
مدال افتخاری است بر سینه ام

اسـماعیل هنیه در واکنش بـه تصمیم تازه ی 
آمریـکا بـرای قـرار دادن نـام او در فهرسـت 
تروریسـم گفـت: این تصمیـم نشـان افتخار 
اسـت که آن را بر روی سـینه ی خـودم نصب 
می کنـم. وی کـه در تجمع جنبـش حماس 
سـخنرانی می کـرد افـزود: قـرار گرفتـن در 
صدر یـک جنبـش مجاهـد مانند حمـاس و 
بـودن در بیـن ملتی که بـا مقاومت بـه دنبال 
بیـرون رانـدن  اشـغالگران و پـس گرفتـن 
مقدسـات خود اسـت، مایه مباهـات و افتخار 

من اسـت. |    کیهـان  |

     اختالف ایران و آمریکا  ستیز بین 
امپریالیسم و حق تعیین سرنوشت بود

وبـگاه تحلیلـی آمریکایـی "مینـت پـرس" 
نوشـت: اختـالف ایـران و آمریکا سـتیز بین 
امپریالیسـم و حق تعیین سرنوشـت بـوده و 
مبانی اعتقـادی این کشـور مخالفـت صریح 
با توسـعه طلبی نظامـی و اقتصـادی آمریکا 

اسـت. |  فارس |

   توصیف رسانه غربی از مداخالت 
آمریکایی ها در سایر کشورها

پایـگاه خبـری- تحلیلی اینترسـپت نوشـت: 
در واشـنگتن دی سـی، مدت هاسـت کـه 
دشـمنی ایرانی هـا بـا آمریـکا بـه عنـوان یک 
رویکـرد "غیرقابـل توضیـح و غیرمنطقـی" 
تفسـیر می شـود درحالی کـه نقـش سـیا در 
کودتـای 1953 بـه فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت. ایـن پایـگاه در ادامـه تصریـح می کند: 
تجربیـات  از  آمریـکا  حکومـت  هنـوز  امـا 
گذشـته درس نگرفتـه و دسـت از تجـارت 
پـس  دهه هـای  طـی  حکومت هـا  تغییـر 
از انقـالب اسـالمی ایـران برنداشـته اسـت. 
آمریـکا همچنـان بـه سـازماندهی کودتاهـا، 
تـرور رهبـران خارجـی، سـرنگون سـاختن 
بـه  حملـه  و  مـردم  منتخـب  دولت هـای 

کشـورهای مسـتقل ادامه می دهد. |  العالم|

اندیشکده ی اسرائیلی بگین سادات در مطلبی باعنوان »39 سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران« نوشت: "نفوذ تغییری 
که با ورود آیت اهلل}امام{ خمینی در سال 1979 )1357 شمسی( در ایران به وجود آمد، در حال حاضر غیرقابل انکار است. این 

تغییر چیزی جز بازسازی هویت، ارزش ها، هنجارها و الگوهای تفکر پیرامون جهان بینی رهبر انقالب، آیت اهلل خمینی نبود."
این اندیشکده با اشاره به اینکه جنگ 8 ساله ی عراق علیه ایران، اگرچه موجب از دست رفتن زندگی و اموال بسیاری شد، ولی در 
عین حال منجر به ساختن مفهوم "اعتماد به نفس" نوشت: "نگاهی به سی و نه سال گذشته نشان دهنده ی دستاوردهای حکومت 
دینی ایران است که این کشور را قادر ساخته تا در برابر امواج ناآرامی های داخلی و چالش هایی که با نقش خارجی ها به وجود آمده 
و حاکمیت کشور را بعد از انقالب دستخوش تهدید  کرده است، مقابله کرده و بایستد... دیگر دستاورد بعد از انقالب حکومت ایران، 
پیروی از مسیر بنیانگذار جمهوری اسالمی اســت که تقریبا چهار دهه از فلسفه ی تشکیل حکومت آن گذشته است... آیت اهلل 
خمینی موفق به پیشبرد نفوذ منطقه ای ایران با استفاده از گروه های نیابتی الهام گرفته از ایران شد، و این دستاورد مهمی برای 

حکومت ایران بعد از انقالب بوده است."

دستاوردهای انقالب خمینی، غیرقابل انکار است
گزارش
رصدی

اندیشکده ی اسرائیلی بگین سادات:
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هفته سخن

    3سال سوم ،  شماره ۱۲۰|  هفته چهارم بهمن 96

1   سوم. "پرچم اسالم"، بعد از چهارده قرن، 

بر دوش مردی از تبار حســین)( قرار گرفت و 
او "پرچمدار" جریانی شد که هم "اسالم" را زنده 
کرد و هم "ایران" را. در روزگاری که نه تنها اسالم، 
بلکه اساسا دین بما هو دین، جایگاهی در تحوالت 
سیاسی و اجتماعی جهان نداشت و با نام "افیون 
توده ها"، از هر طرف با آن مخالفت می شــد، و در 
روزگاری که ایران و ایرانی تحقیر می شد تا جایی که 
آن کارگزار حکومت پهلوی می گفت ایرانی ها حتی 
توانایی ساختن لولهنگ را هم ندارند، امام خمینی، 
پرچمدار نهضتی شد که هم اســالم را به جایگاه 
اصلی خود کشــاند، و هم ایران و ایرانی را چنان 
عزتی داد که امروزه تحلیلگران بین المللی اعتراف 
می کنند ایران، ابرقدرت نوظهور منطقه اســت و 
برای حل مسائل منطقه، چاره ای جز مصالحه با 
ایران نیســت. »در حقیقت امام بزرگوارِ ما در این 
نهضت عظیمی که در کشورمان و در جهان اسالم 
به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند و برافراشته 
نگاه داشــتند: یک پرچم عبارت اســت از پرچم 
احیاء اســالم؛ به عرصه آوردن این قدرت عظیم 
و الیتناهی. پرچم دوم، پرچم عزت و ســربلندی 
ایران و ایرانی. این دو تا پرچم برافراشته ی به دست 
قدرتمند امام بزرگوار ماســت.« 88/3/14 شاید 
به دلیل همین نقش پرچمداری ایران در جهان 
بود که امام خمینی فرموده بود: »اگر اسالم عزیز 
و جمهوری اســالمی نوپا به انحراف کشیده شود 
و سیلی بخورد و به شکست منتهی شود، خدای 
نخواسته اسالم برای قرن ها به طاق نسیان سپرده 
می شود...« )صحیفه ی امام خمینی، ج 18، ص 5(

چهارم. "مردم، پرچم و پرچمدار"، ســه ضلع 
مثلث اقتدار و پیروزی کشــورند، برای همین، 
دشمن و در رأس آن، »شیطان بزرگ« به شدت 
عصبانی است: »آمریکا عصبانی است، به شدت 
عصبانی است. از که عصبانی است؟ فقط از این 
حقیر که عصبانی نیســت، از شما هم عصبانی 
است؛ از ملّت ایران عصبانی است، از حکومت ایران 
عصبانی است، از انقالب ایران عصبانی است؛ چرا؟ 
برای خاطر اینکه شکست خورده؛ از این حرکت 
عظیم شکســت خورده.« ۹۶/10/1۹ تا زمانی هم 
که مردم، زیر پرچم اسالم هستند، به تعبیر امام 
خمینی)ره(، از هر گزندی در امان اند: "همه زیر 
پرچم توحید هستید. زیر پرچم اسالم هستید. و با 
این وضع که زیر پرچم اسالم هستید، آسیب پذیر 
نخواهید بود." راهپیمایی 22 بهمن نیز حضور 
میلیونی یک ضلع این مثلث است، برای تجدید 
بیعت با دو ضلع دیگر، یکی بیعت با "پرچم"، که 
نماد اتحاد و انســجام ایران و ایرانــی در برابر هر 
دشمن بیرونی و درونی است، و دیگری بیعت با 
"پرچمدار" این نهضت، که اگر او نبود، سرنوشت 
انقالب ایران هم چیزی شــبیه انقالب مصر بود.  
این انقالب، به واســطه ی این سه مؤلفه، ماندگار 

خواهد بود باذن اهلل. 

این کسانی که از جماعت مسلمین جدا می شوند، از جماعت کشور فاصله می گیرند، کوشش کنید اینها را نزدیک 
کنید، منضم کنید. کســانی که میانه ی راه هســتند، اینها را به منزل مطلوب برســانید. نگذاریم با رفتار، با عمل، 
اظهارات، با منش ما کســانی که یک ایمان نیمه کاره ای دارند، به کلی از ایمان بُبرند؛ کســانی که نیمه ارتباطی با 
نظام دارند، از نظام منقطع شــوند. عکس این عمل کنیم؛ کسانی که در نیمه ی راه هســتند، اینها را جذب کنیم. 
مصداق های تقوا و شعب تقوا اینهاست.90/5/16 اینجوری نیست که شما بیائید افراد ضعاف االیمان را از دائره خارج 
کنید، به بهانه ی اینکه می خواهیم خالص کنیم؛ نه، شما هرچه می توانید، دائره ی خلّصین را توسعه بدهید؛ کاری 
کنید که افراد خالصی که می توانند جامعه ی شما را خالص کنند، در جامعه بیشتر شوند؛ این خوب است. از خودتان 
شروع کنید؛ دور و بر خودتان، خانواده ی خودتان، دوستان خودتان، تشکل خودتان، بیرون از تشکل خودتان. هرچه 
می توانید، در حوزه ی نفوذ تشکل خود، برای باال آوردن میزان خلوص های فردی و جمعی تالش کنید؛ که نتیجه ی 

آن، خلوص روزافزون جامعه ی شما خواهد شد . 89/5/31

دهه ی فجر منهای اسالم، یک پول هم ارزش ندارد

ژنرال آمریکایی گفت
 لوله  تفنگ ها را پایین بیاورید و مردم را بزنید

کسانی که در نیمه  راه هستند را جذب کنید

ما در تـاریخ، واقعا مثـل دهه ی فجـر نداریم.  بازخوانی

حتی اسـالم با آن عظمت، در دهه ی فجر برای 
ما اثر بخشید. آیا غیر از این است؟ اسالمی که 
و  اموی هـا  روزگار  در  آورد،   )(نبی اکـرم
عباسی ها به ما اثر نبخشید. البته آثار درجه ی دو را به 
این ملت داد و افراد برجسـته و شـخصیت های ناب و 
عرفا و علما و زهادی به ندرت پیدا شدند و توانستند در 
آن فضا پروازی بکننـد؛ اما عامه و تـوده ی مردم و نیز 
نظام اجتماعی، از آن برکات خیری ندیـد. آن برکات، 

امـروز خـودش را نشـان می دهد.دهه ی فجـر، جزو 
رشـحات اسـالم اسـت. خیال نکنید که دهه ی فجر 
منهای اسالم، چیزی است. دهه ی فجر منهای اسالم، 
یک پول هـم ارزش نـدارد. دهه ی فجـر، آن آیینه ای 
اسـت کـه خورشـید اسـالم در آن درخشـید و به ما 
منعکس شـد. اگر این آیینـه نبود، باز هـم مثل همان 
دوره هـای تاریـک و قـرون خالیـه، بایسـتی مـا 
می نشستیم و اسمی از اسالم می آوردیم. با حلوا حلوا 

گفتن هم که دهان شیرین نمی شود!   ۶۹/10/11

از خاطرات ژنرال آمریکایی که در روزهای آخر عمر رژیم گذشته برای نجات رژیم به تهران آمده بود، نقل کردند؛ او می گوید من 
ژنرال های شاه را جمع کردم و به آنها گفتم که لوله های تفنگ ها را پایین بیاورید؛ یعنی مسلّحین رژیم شاه که با مردم مواجه بودند، 
خیلی اوقات تیرهای هوایی می زدند که مردم را بترسانند، این آقا به ژنرال های شاه توصیه می کند و می گوید لوله ی تفنگ ها را 
بیاورید پایین و به مردم بزنید؛ آنها هم اینجا در این میدان انقالب به این دستور عمل کردند؛ مردم را هدف قرار دادند، عّده ی زیادی 
را به شهادت رساندند؛ ولی اثر نکرد، مردم عقب نرفتند، مردم ادامه دادند. بعد یکی از فرماندهان ارتش شاه -ارتشبد قره باغی- 
می آید پیش هایزر و می گوید این دستور تو فایده ای نداشت و مردم را نتوانست به عقب براند. هایزر در خاطراتش می نویسد که 
چقدر اینها تحلیل های کودکانه ای دارند! یعنی چه؟ یعنی ]می گوید[ توّقع قره باغی این بود که با یک بار مردم را به رگبار بستن 
قضّیه تمام می شود؛ نه، باید ادامه پیدا کند، باید هرجا با مردم مواجه می شــوند، آنها را قتل عام کنند! آمریکا این است؛ آمریکا 
25 سال در این کشور حاکمّیت مطلق داشته است؛ به ژنرال های رژیم شاه این جور دستور می دهد؛ در زمینه های اقتصادی، در 

زمینه های سیاسی، در زمینه های امنّیتی، در زمینه های سیاست خارجی، در ایران حرف حرف آمریکایی ها بود.  ۹4/۶/18

بدتر از
قاجار

مطالبه رهبری



Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

همه ی ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول 
صد سال یا بیشــتر به کار گرفته شد، تا این 
ملت را به خودشــان بدبین کننــد - یکی از 
شخصیت های سرشناس معروف می گفت: 
ایرانــی، یک لولهنــگ نمی تواند بســازد! - 
لولهنگ یعنی آفتابه ِگلی؛ آن زمان ها از گل، 
آفتابه درست می کردند. این جور این ملت را 
تحقیر می کردند. این ملت حاال در زمینه های 
زیســتی، در زمینه ی فعالیت های گوناگون 
علمی، تحقیقی کارهایی می کند که خودش 
را جزو ده کشور اول جهان قرار می دهد؛ این، 
شوخی نیست. این مسأله به ملت ما، به شما 

جوان ها، در هرجا که هستید و در هر قسمتی 
که کار می کنید، هشــدار می دهــد که قدر 
خودتان را بدانید، حرکت کنید، ناامید نشوید؛ 
شماها می توانید. شما آن نسلی هستید که اگر 
خوب عمل کردید، آینده ی این کشور را - صد 
سال، دویست سال یا بیشتر - تضمین خواهید 
کرد. همین بیدار شدن، همین حساس بودن، 
همین انگیزه داشــتن، همین ایمان، همین 
امید، همین تکیه به هدایت الهی و اعتماد به 
کمک الهی، قواره ی اصلی بســیج است؛ این 
یک فرهنگ است. اگر این طور حرکت کنیم، 

خدای متعال کمک خواهد کرد.   84/۹/7

تشکیالتی کار

قرآن تفسیر حدیث رشح

ــَل اللــُه امُلجاِهدیــَن َعَلــی القاِعدیــَن اَجــراً  »َفضَّ

ــال  ــه [ خــدای متع ــًا«)1( خــب، ]اینک َعظی

بــرای مجاهدیــن فضیلــت قائــل شــده 
ــرای مجاهــدت، رتبــه قائــل شــده  اســت، ب
اســت، بــرای همیــن اســت. مــا مگــر چقدر 
ــا  ــم؟ میلیارده ــر می کنی ــا عم ــن دنی در ای
ســال قبــل و بعــد مــا ایــن دنیــا عمــر دارد، 
ــال،  ــاه س ــال [، پنج ــا ]س ــن میلیارده از ای
شــصت ســال، هفتــاد ســالش نصیــب 
ــد از  ــّدت بای ــن م ــت؛ در ای ــما اس ــن و ش م
فرصــت اســتفاده کنیــم، خودمــان را بــرای 
زندگــی واقعــی ای کــه »اِنَّ الــّداَر اآلِخــرََة 
لَِهــَی الَحَیــوان«)2( اســت، آمــاده کنیــم. 

مجاهــدت  بعضی هــا  فاصلــه،  ایــن  در 
می کننــد و ایــن مجاهــدت، آنهــا را بــه 
نه فقــط  می رســاند؛  عالــی  مقامــات 
آخــرت خودشــان را درســت می کننــد، 
و  می ســازند  هــم  را  دیگــران  دنیــای 
تقویــت می کننــد و  به وجــود می آورنــد. 
آن وقــت ایــن مــاِل مجاهــدت اســت؛ مــال 
شــهدا: »َو ال َتحَســَنَّ الَّذیــَن ُقِتلــوا فــی َســبیِل 
ــل  ــتند، »َب ــرده نیس ــا م ــا«، اینه ــِه اَمواًت الل

اَحیــآٌء ِعنــَد َربِِّهــم ُیرزَقــون * َفِرحیــَن ِبــآ 

ءاتاُهــُم اللــُه ِمــن َفضِلــه  َو َیســَتبِشوَن ِبالَّذیــَن 

لَــم َیلَحقــوا ِبِهــم ااَّل َخــوٌف َعَلیِهــم َو ال ُهــم 

َیحزَنــون«.)3( قضّیــه این جــوری اســت؛ 

ایــن کالم خــدا اســت، مــژده ی خــدا اســت 
کــه می گویــد اینهــا زنده انــد، پیــش 
خداینــد، مــورد لطــف الهی انــد، مــورد 
رزق الهی انــد، خرســندند، خوشــحالند؛ 
ــد و  ــام می دهن ــم پیغ ــما ه ــن و ش ــه م ب
می گوینــد کــه بدانیــد اگــر از ایــن راه 
ــه غــم هســت،  ــن ســرمنزل ن بیاییــد، در ای
نــه نگرانــی؛ نــه تــرس هســت، و نــه حــزن؛ 
»ااَّل َخــوٌف َعَلیِهــم«؛ راه ایــن اســت. راه را 
ــت  ــد، درس ــح رفتن ــد، صحی ــت رفتن درس

۹5/4/5 حرکــت کردنــد. 

1( سوره مبارکه النساء آیه ۹5
2( سوره مبارکه العنکبوت آیه ۶4
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برای ساختن دنیای خود و دیگران 
باید مجاهدت کنیم

این اراده خدا بود که ما را پیروز کرد  

شلما ماحظله کردیلد کله در ایلن انقلاب 
شلما همله ی قلوبتلان برگشلت بله طلرف 
مللت. و خلدای تبلارک و تعاللی ایلن قلب هلا 
را برگردانلد. واّل یلک ارتشلی کله در طلرف 

دیگلری بلود، بایلد بله حسلب آن وضعلی که 
ارتلش دارد، بایلد بلر خلاف مسلیر مقابلل 
خودش باشلد. لکن شلما ماحظله کردید که 
دل هایتلان برگشلت بله این طلرف؛ و اسلباب 
این شلد کله گروه هلا ]ی [ مختلف پیوسلتند 
به مللت و بلا مللت هم قلدم شلدند، هلم صدا 

شلدند؛ و ایلن موجلب پیلروزی مللت شلد. 
ملتی کله هیچ نداشلت؛ و آن طلرف همه چیز 
داشلت. ایلن اراده خلدا بلود کله ملا را پیلروز 
کلرد. و ملا بایلد طلوری عملل کنیم کله این 

عنایلت الهلی محفلوظ بماند بلرای ملا. 
 امام خمینی)ره( ۲۸ تیر ۱۳۵۸

برنامه ی اسالم این نیست هر کسی 
فقط به فکر زندگی خود باشد 

»َمن أصَبَح الیَهَتــمُّ بِأمِر الُمســلِمیَن َفلَیَس ِمَن 
اإلسالِم في َشــي ءٍ«)1( ]امیرالمؤمنین )( از قول 
پیامبــر )([ می فرمایند: ایــن ضابطه ی کلی 
برای نوع وظایف ما اســت که اینکه کســی سرش 
را پایین بیاندازد و فقط به فکــر خود و زندگی خود 
باشد و اهتمام او را مســائِل شخص خود او تشکیل 
بدهد، این شیوه ی اسالم نیست، برنامه ی اسالم این 
نیست. وظیفه ی مسلمان اســت که اهتمام به امور 
مسلمانان داشته باشــد. و اوضح و اقوای از همه ی 
انواع اهتماِم به امور مسلمانان این است که اهتمام 
به امر امت اسالمی و جامعه ی اسالمی داشته باشد... 
»و َمن َشِهَد رَُجالً يُناِدي يا لَلُمسلِمنَي فَلَم يُِجبُه فَلَيَس 
ِمَن املُسلِمنَي.«... حاال یک عده ای از این طرف شروع 

کردند یک جریان معارض و مضاد با این فکر را که نه 
آقا، به فکر خودت و زندگی خودت باش، گلیم خودت 
را از آب بکش؛ چه کار داری به دیگران؟ این درست 
نقطه ی مقابل آن تفکری اســت که اسالم در بین 

مسلمان ها ترویج می کند.  84/01/28
1( نوادر راوندی، ص21

ایرانی خانواده
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

حزب اهلل این است

امام کالم

من مکرر می بینم که خانم ها وقتی با هم روبرو می شــوند، نگرش فمنیستی را نسبت به 
مسائل زنان رد می کنند، اما متأسفانه در عمل، حرف ها و گرایش ها، همان باد فمنیستی 
اســت، که اینها را می کشــاند. چرا ســتیزه گری کنیم؟... هرکدام از زن و مرد وظیفه ی 
اختصاصی دارند، زن -چه بخواهیم، چه نخواهیم- جنسی است که باید جنبه ی لطف و 
آرامش و رحمت و سکون را در جامعه تأمین کند. بچه ی پسر همیشه شیطان تر از بچه ی 
دختر است؛ آنهایی که بچه دارند، این را می دانند. خدای متعال در این جنس، این گنجینه 
را گذاشته که هم خود زن و هم خود مرد به آن اختیاج دارند؛ ولی ما بیاییم این گنجینه را 
از او سلب کنیم و جنبه ی ستیزه گری مردگرایانه را به او منتقل کنیم، این کار چه لزوم و 

80/7/14 فایده ای دارد و چه افتخاری برای زنان به وجود می آید؟ 
یک کار تشکیالتی خصوصیتش این است که فرد 
باید خودش را در جمع حل کند، گم کند؛ که این 
گم کردن عین باز یافتن به نحو درست است. چیزی 
کم نمی شود از آدم، چیزها )به او( اضافه می شود. 
من مثال می زنم به آن لیوان آبی که داخل آن یک 
حبه ی قند را شما می اندازید. این یک حبه ی قند 
یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی 
دارد. وقتی در )لیوان آب( انداختی، تمام اســت، 
یعنی یک دانــه از این ذرات ریزی کــه زیر دندان 
می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان می داد که 
هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی ماند، تمام حل 
می شود در آب. در آنجایی که قبل از آن یا بعد از آن، 
ده حبه قند دیگر هم حل شــده. اما به نظر شما از 
این حبه ی قند یک ذره اش از بین رفت؟ هیچ چیز 
از آن از بین نرفته است. این قند یک ذره کم نشد، 
بلکه یک خورده به آن زیاد شد. یعنی آن تشخص و 

فردیت آن از بین رفته است.   5۹/3/2

هرکدام از زن و مرد وظیفه  اختصاصی خود را دارند

شما آن نسلی هستید که اگر خوب عمل کنید،
 آینده  کشور تضمین خواهد شد

خصوصیت کار تشکیالتی این است 
که فرد باید خودش را در جمع حل کند

عید حقیقی مردم ایران  
بیست و دوم بهمن، عید حقیقی برای ملت 
ماست. بیســت و دوم بهمن، برای ملت ما 
در حکم عید فطری است که ملت در آن، از 
یک دوران روزه ی سخت خارج شد؛ دورانی 
که محرومیت از تغذیه ی معنــوی و ماّدی 
را بر ملت ما تحمیل کرده بودند. بیســت و 
دوم بهمن، در حکم عید قربان اســت؛ زیرا 
در آن روز و به آن مناســبت بود که ملت ما 
اسماعیلهای خودش را قربانی کرد. بیست و 
دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در 
آن روز بود که نعمــت والیت، اتمام نعمت و 
تکمیل نعمت الهی، برای ملت ایران صورت 

حضور آیت اهلل خامنه ای در مراسمعملی و تحقق خارجی گرفت.۶8/11/4
 جشن پیروزی انقالب اسالمی در دهه ۶0


