
چهــار ســال پس از پایــان درگیــری خانمان برانداِز  گـزارش
»جنــگ جهانــی دوم«، ســنگ بنــای یــک پیمــان هفتـــــه

جنگ افروزانه دیگر، از ســوی غربی ها با محوریت 
دولت آمریکا گذاشــته شد. طرف های پیروز جنگ 
جهانــی دوم کــه بــه گــواه آمارها، ده ها میلیون ُکشــته بر جا 
گذاشتند و با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط رژیم 
آمریکا به صفحات پایانی خودشــان رســیده بودند، از سال 
1949 میــادی و در قالــب یــک پیمان نظامی، با رنگ و لعابی 
جدیــد، بــه یک تهدید بــرای دنیا تبدیل شــدند؛ تهدیدی که 
همچنــان و بــا گذشــت بیــش از هفتاد ســال، ادامــه دارد و 

سایه اش بر سر صلح و امنیت بین المللی سنگینی می کند.
غربی هــا بــا میدان داری آمریکا، ســازمان پیمــان آتانتیک 
شــمالی را بــا نــام اختصــاری »ناتــو«، پایه گــذاری کردنــد تا 
به اصطــاح، هرگونــه تهدیــد جنگــی را علیــه کشــورهای 
اروپایــی و آمریکای شــمالی، با کمک یکدیگر پاســخ دهند؛ 
امــا ناظــران بی طــرف و وجدان هــای بیــدار از همــان زمان 
می دانســتند کــه ایــن هم پیمانی در دوران جنگ ســرد، در 
واقع، پیمانی برای گسترش دامنه نفوذ و مداخله غربی ها 

در دوران پساجنگ است.
در ایــن هفتــاد ســال، تجربــه نشــان داده که هرجــا اثری از 
بــوی خــون و بــاروت بوده، رد پای اعضــای اصلی و محوری 
ناتــو به ویــژه آمریکایی ها در آن دیده شــده و این داســتان 
تلخ به ویژه در منطقه غرب آســیا و شــمال آفریقا همچنان 
ادامــه دارد. در واقــع، آنهایــی کــه در خــال جنگ های اول 
و دوم جهانــی، دستشــان تــا آرنــج به خون ملت هــا آلوده 
بــود، بــه بهانــه خســتگی از جنــگ و با ظاهری اتوکشــیده و 
جنتلمن مآب، دســت به امضای پیمانی زدند تا به گونه ای 
دیگــر و ایــن بــار به بهانــه حفظ امنیت، اهداف نامشــروع و 
ســلطه طلبانه و زیاده خواهانه خود را در اقصی نقاط دنیا 
دنبال کنند: »پیمان ناتو ]را[ آمریکایی ها در اروپا، به عنوان 
مقابلــه بــا شــوروی ســابق، یــک مجموعه مقتــدر نظامی 
بــه وجــود آوردند، اما برای ســرکوب هر صــدای معارض با 
خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده 

ادامه در صفحه 3می کردند.«         1385/08/18

نگاهی به ســـابقه تاریخی و عملکرد 
اســـتعماری ناتو علیه ملت ها

مقابله با پیمان جنایت
و سلطه طلبی
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2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

سخن هفته

   شرایط سیاسی و اجتماعی عصر امام سجاد؟ع؟
از  یکــی  جهــت  همــه  ؟ع؟»از  ســجاد  امــام  زندگــی 
  137۲/04/۲3 اســت.«   درس  از  پــر  هــای  زندگــی 
در حقیقــت، »امــام ســّجاد بعــد از آن دوراِن چنــد 
ــورى  ــم یک  ج ــال را ه ــن 35 س ــه ى ای ــه ى اّول، بقّی ماه
ــر  ــه اگ ــرده ک ــت ک ــی حرک ــت و یک  نوع ــرده اس ــی ک زندگ
یــک  انســان پرشــوِر حماســِی شــجاع، ایــن زندگــی را 
ببینــد و خــوب در ایــن زندگــی غــور و مطالعــه بکنــد، 
چهــره ى امــام ســّجاد را چهــره ى یــک  قهرمــان کامــل 
 6۲ ص  ســجاد،  امــام  حماســه  می بینــد.«   و  می یابــد 
دوران امامــت امــام ســجاد ؟ع؟ چنــد ویژگــی مهــم 
داشــت. اول اینکــه »وقتی کــه حادثــه ى عاشــورا پیــدا 
شــد، در عالــم اســام... حالــت رعبــی میــان مــردم بــه 
ً در میــان شــیعیان و 

ّ
وجــود آمــد؛ بیشــتر یــا شــاید کا

طــرف داران ائّمــه. به خاطــر اینکــه احســاس شــد کــه 
حکومــت یزیــد تــا ایــن حــد هــم حاضــر و آمــاده اســت 
کــه حکومــت خــودش را تحکیــم کنــد؛ یعنــی تــا حــّد 
کشــتن حســین بن علــی؟ع؟ کــه فرزنــد پیغمبــر و در 
ــت  ــار و قداس ــت و اعتب ــه عظم ــام ب ــان اس ــه ى جه هم
 184 ص  ســجاد،  امــام  حماســه  بــود.«   شناخته شــده 
همچنیــن برخــی حــوادث دیگــر ماننــد واقعــه حــره، 
شــهادت توابیــن و مختــار نیــز بــر ایــن وحشــت افزودنــد. 
ــی و  ــک بی ایمان ــار ی ــردم دچ ــه ى م ــر »عاّم ــی دیگ از طرف
ضعــف و اختــال اعتقــادى شــدید شــده بودنــد. کار بــه 
ــی بعضــی از ایــادى دســتگاه  جایــی رســیده بــود کــه حّت
خافــت، نبــّوت را زیــر ســؤال میبردنــد.«  1365/04/۲8
بــود.«   شــده  خــراب  بشــّدت  مــردم  »اخــاق 
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»اغلــب شــخصّیت های بــزرگ، ســر در آخــور تمّنّیــات 
مــاّدی ای کــه به وســیله ی رجــال حکومــت بــرآورده 
میشــد، داشــتند  1365/04/۲8  تــا جایــی کــه در روایــت 
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در ایــن روایــت بــه معنــی بــی دینــی نیســت. بلکــه 
یعنــی »از راه برگشــتند... کــج رفتنــد، به طــرف دنیــا 
رفتنــد، به طــرف آســایش و زندگــی رفتنــد، به طــرف 
راحت طلبــی و عافیت جویــی رفتنــد.«  حماســه امــام 
ســجاد، ص 93 در کنــار ایــن اوضــاع، اســتبداد حــّکام و 

تحریــف حقایــق نیــز وجــود داشــت.

   احیاگِر خستگی ناپذیر
بــا ایــن وجــود »اختنــاق در آن دوران و نامناســب 
ســجاد  امــام  کــه  نمــی داد  اجــازه  وضــع،  بــودن 
بخواهنــد بــا آن مــردم بی پــرده و صریــح و روشــن 
حــرف بزننــد؛ نــه فقــط دســتگاه ها نمی گذاشــتند، 
یــک  آن جامعــه  اصــًا  مــردم هــم نمی خواســتند. 
جامعــه نالیــق و تباه شــده و ضایع شــده ای بــود کــه 
لــذا امــام   1365/04/۲8 بایــد بازســازی می شــد.«  

بــه نیروســازی و جامعه ســازی  ســجاد ؟ع؟، شــروع 
کردنــد. جامعــه ای کــه »بایــد در زیــر تربیتــی چنــان 
بتوانــد  کــه  گیرنــد  قــرار  دگرگون ســاز  و  ســازنده 
شــخصّیت آنــان را در جهــت ذهنّیــت و اخــاق متعالــی، 
180 درجــه بگردانــد و از آنــان انســانهایی صالــح بســازد؛ 
انســانهایی کــه بتواننــد بــار ســنگین رســتاخیز دوبــاره ى 
اســام را بــر دوش بگیرنــد؛ بــار مســئولّیت انقابــی 
هماننــد انقابــی کــه پیامبــر؟ص؟در متــن جامعــه ى 
جاهلــی زمــان خــود پدیــد آورد... گاه از ایجــاد آن بســی 
مهم تــر و دشــوارتر اســت.«  پیشــوای صــادق، ص ۲0 امــام 
ــن کار را کــرد و در ایــن حرکــِت 35 ســاله  ســجاد ؟ع؟ ای
موفــق شــد. تــا جایــی کــه بــر اســاس همــان روایــت 
الّنــاس لحقــوا و کثــروا؛ بعدهــا  إّن  معــروف، »ثــّم 
کم کــم و تدریجــا مــردم ملحــق شــدند و زیــاد شــدند 
و ســامانی  و جمعیــت شــیعه ســر  زیــاد شــدند  و 
گرفــت. بــر اثــر همیــن گفته هــاى گــرم امــام چهــارم کــه 
مثــل تازیانــه اى بــر دوش فکــر و روح مــردم نواختــه 
میشــد.«  همرزمــان حســین، ص 160 امــام ســجاد ؟ع؟ 
»همیــن ســه نفــر را زیــاد کــرد و گســترش داد و شــیعه 
را مجــّددًا متشــّکل کــرد و تحویــل امــام باقــر ؟ع؟ 
داد.«       دو امــام مجاهــد، ص 314 حــال ســوال ایــن 
اســت کــه امــام چگونــه بــه ایــن توفیــق عظیــم دســت 

یافــت و توانســت اســام را احیــاء کنــد؟

   شیوه مبارزاتی امام سجاد ؟ع؟
ــازی  ــام و جامعه س ــای اس ــرای احی ــجاد ؟ع؟ ب ــام س ام
اساســا  کردنــد.  دنبــال  را  مهمــی  اقدامــات  دینــی، 
»دوران زندگــی امــام ســّجاد ؟ع؟ بــا فّعالّیتــی آرام و 
زیــر پــرده و در جهــت ســازندگی افــراد صالــح و قــوام 
بخشــیدن بــه طــرز فکــر شــیعی در ذهــن پیــروان و 
ــادق، ص  ــوای ص ــود.«  پیش ــراه ب ــا هم ــا تحریفه ــارزه ب مب
ــاق و  ــِد اخ ــه ی رش ــام، در زمین ــی ام ــاش اصل ــا ت 30ام
ــم و  ــه تعلی ــجاد ؟ع؟ ب ــام س ــود: »ام ــردم ب ــت م معنوی
تغییــر اخــاق در جامعــه اســامی کمــر بســت. چــرا؟ 
چــون طبــق تحلیــل آن امــام بزرگــوار، بخــش مهّمــی از 
مشــکات اساســی دنیــای اســام کــه بــه فاجعــه کربــا 
انجامیــد، ناشــی از انحطــاط و فســاد اخــاق مــردم 
بــود. اگــر مــردم از اخــاق اســامی برخــوردار بودنــد، 
ــتند  ــران نمیتوانس ــعد و دیگ ــر س ــاد و عم ــد و ابن زی یزی
ایــن  امــا   137۲/04/۲3 بیافریننــد.«   را  آن فاجعــه 
تربیــت اخاقــی و معنــوی در جامعــه ی آن روز آســان 
نبــود. زیــرا تفّکــر اســامی »عبــارت اســت از هدفگیــری 
آرمانهــای  بــه  رســیدن  راه  در  حرکــت  و  معنوّیــات 
معنــوی و اســامی و انســان را در رابطــه بــا خــدا و در 
رابطــه بــا تکالیــف قــرار دادن و ایــن درســت نقطــه 
ی مقابــل آن چیــزی اســت کــه حرکــت مــاّدی مــردم 
 آن روز ایجــاب میکــرد.«  حماســه امــام ســجاد، ص 195 
بــراى  »پوششــی  وضعــی  چنیــن  در  حضــرت  لــذا 

 حقایــق درســت میکــرد، و آن، پوشــش دعــا بــود.«
  حماســه امــام ســجاد، ص 16۲ و در ایــن شــرایط بســیار 
دســت  معــارف  بیــان  از  ؟ع؟  ســّجاد  »امــام  بــد، 
مطالبــی  نیایــش،  به نــام  دعــا،  به عنــوان  نکشــید؛ 
فراهــم آورد و آنچــه میخواســت بگویــد، گفــت.«   
همرزمــان حســین، ص 9۲ لــذا »بزرگتریــن نقــش امــام 
اســامی  اصیــل  تفّکــر  کــه  اســت  ایــن  ســّجاد ؟ع؟ 
ــاط  ــان، ارتب ــوی انس ــام معن ــّوت، مق ــد، نب ــی توحی یعن
را تدویــن کــرده  بــا خــدا و بقّیــه ی چیزهــا  انســان 
ســّجادّیه  صحیفــه ی  نقــش  مهمتریــن  و  اســت 
همیــن بــود.«   حماســه امــام ســجاد، ص 195 برایــن 
چراکــه  اســت  مهــم  ســجادیه  صحیفــه  اســاس 
»یکــی از نتایجــی کــه دعــا میتوانــد داشــته باشــد، 
در  را  صحیــح  و  ســالم  انگیزه هــاى  کــه  اســت  ایــن 
دلهــا بیــدار میکنــد... و صحیفــه ى ســّجادّیه از اّول تــا 
آخــر ُپــر از انگیزه هــاى شــریف و عالــی بــراى انســانها 
اســت کــه اگــر انســان بــه آنهــا توّجــه بکنــد، واقعــا 
یــک   همیــن صحیفــه ى ســّجادّیه کافــی اســت کــه 
  جامعــه را توّجــه بدهــد و اصــاح کنــد و بیــدار کنــد.« 

 حماسه امام سجاد، ص ۲۲4

   صحیفه سجادیه و مسئله جامعه سازی اسالمی
بنابرایــن جامعه ســازِی امــام ســجاد علیــه الســام، 
ــود.  ــه« ب ــت جامع ــاق و معنوی ــای اخ ــر »ارتق ــی ب مبتن
ــاِب  ب

ُ
ــِبّ ل ــرى معنــوى - کــه ل ــد جهت گی در حقیقــت »بای

دیــن و روح اصلــِی دیــن همــان جهت گیــرى معنــوى 
اســت - دوبــاره در جامعــه احیــاء میشــد.«  حماســه 
هرچنــد  نیــز  کنونــی  دوره ی  در   .۲0 ص  ســجاد،  امــام 
ــت و اخــاق را در فضــای  ــار معنوّی انقــاب اســامی »عی
عمومــی جامعــه بگونــه ای چشــمگیر افزایــش داد.« 
ــدان  ــوی و وج ــعور معن ــال »ش ــن ح ــا ای  1397/11/۲۲ ب
اخاقــی در جامعــه هرچــه بیشــتر رشــد کنــد بــرکات 
ــه ی  ــی آورد.«   1397/11/۲۲  و صحیف ــار م ــه ب ــتری ب بیش
ســجادیه ظرفیــت بزرگــی بــرای رشــد اخــاق و معنویــت 
در جامعــه ی اســامِی برآمــده از انقــاب اســامی دارد. 
ــا  ــان را »ب ــذا توصیــه ی همیشــگی ایــن اســت کــه جوان ل
ــه  ــه معنویــت و توّج ــا ایــن مرحل ایــن مقــام معنــوی و ب
و حضــور آشــنا کنیــد؛ آن هــم در قالــب کلمــات امــام 
ــا - و  ــل چیزه ــن قبی ــجادّیه و از ای ــه س ــّجاد در صحیف س
البتــه نهج الباغــه هــم همیــن روح معنــوی را دارد - 
ــه  ــر گون ــه ه ــت ک ــه ای اس ــه، جامع ــن جامع ــت ای آن وق
ــد؛  ــاک باش ــا از آن بیمن ــد حقیقت ــتکبری بای ــمن مس دش
ــد  ــد باشــد؛ بای ــه جــذب و هضــم آن ناامی ــد نســبت ب بای
ــد  ــا تعّب ــام، ت ــت اس ــا معنوّی ــام، ت ــا روح اس ــه ت ــد ک بدان
بــه اســام و عقیــده بــه اســام در جامعــه هســت، 
هیــچ عاملــی نمیتوانــد ایــن ملــت و ایــن جامعــه را از 
صــراط مســتقیم انقــاب اســامی منحــرف کنــد.«  

1376/09/13

مروری بر ابعاد و شیوه مبارزاتی امام سجاد ؟ع؟ در دوران پس از قیام عاشورا

احیاگِر اسالم



3         سال هفتم،  شـماره 353                 هفته چهارم مرداد 1401      

در اسام همچنان که ارزشها بسیار اهمیت دارند، روشها هم اهمیت 
دارند و ارزشها باید در روشها هم خودشان را نشان دهند. امروز اگر 
میخواهیـــم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه اســـامی باشـــد، 
بدون ماحظه باید در همین راه حرکت کنیم. مسؤولن بخشهای 
مختلف، قوای سه گانه، مدیران میانی، همه و همه باید سعیشان 
این باشـــد که برای کارها و پیشـــبرد اهدافشـــان، از روش ســـالم و 
اخاقی اســـتفاده کنند. استفاده از این روش ممکن است در جایی 
ناکامیها و دردسرهایی را هم به لحاظ کسب قدرت به وجود آورد؛ اما 
درعین حال این متعّین است که از نظر اسام و از نظر امیرالمؤمنین، 
تشّبث به روشهای غیر اخاقی به هیچ وجه صحیح نیست. راه علی 

این است و ما باید این گونه حرکت کنیم.        1379/1۲/۲6

مسئوالن برای پیشبرد اهدافشان از 
روش های اخالقی استفاده کنند

خطبه های انقالب  

آموزه های اسالم
 برای تمامی عرصه های زندگی انسان است 

به رسم آیه ها  

در شـــرایط مرعوب شـــدن، ترســـیدن، مضطرب شدن، متاطم 
شـــدن، حّتـــی باورهای قطعی انســـان هم از یاد میرود. انســـاِن 
مرعوب، این طور است. »جبن«، هم عقل را از کار می اندازد، هم 
عزم را. انســـان مرعوب و جبان، نه درســـت میتواند فکر کند، نه 
درســـت میتوانـــد عزم و اراده خودش را بـــه کار بیندازد؛ دائم یک 
قـــدم به جلـــو برمیدارد و یک قدم به عقب. این اســـت که پیغمبر 
اکـــرم بـــه امیرالمؤمنیـــن در آن وصیـــت معـــروف خـــود فرمود: 
»ولتشـــاورّن جبانـــا. ألّنه یضّیق علیک المخـــرج«؛ با آدم جبان و 
َرج 

َ
ترســـو در هیچ کاری مشـــورت نکن، زیرا که گریزگاه و دریچه ف

را بـــر رویـــت میبندد. انســـان وقتی که مرعوب نیســـت، میتواند 
درســـت فکر کند، درســـت تصمیم بگیرد و از این مانع عبور کند؛ 
اما وقتی مرعوب شـــد: »یضّیق علیـــک المخرج«؛ به بکنم، نکنم 
دچار میشـــود و خود را دســـت بسته تسلیم میکند. این است که 

»سکینه« خیلی مهّم است.        138۲/03/07  

عرصه ی فّعالّیت این دین، تمام گستره ی زندگی بشر است؛ از اعماق 
قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، 
تا مسائلی که به مجموعه ی بشرّیت ارتباط دارد. در قرآن، این معنا 
واضح اســـت؛ یعنی اگر کســـی این قضّیه را انکار کند، قطعا به بّینات 
قرآن توّجه نکرده... در احکام مالی، یک جا میفرماید: َو ُیؤِثروَن َعلی 
و کاَن ِبِهم َخصاَصة،)1( که یک امر شخصی ]است[، و یک 

َ
نُفِسِهم َو ل

َ
ا

 َبیَن اَلغِنیاِء ِمنُکم،)۲(  ]یعنی[ 
ً

ة
َ
جای دیگر میفرماید: َکی ل َیکوَن دول

تقســـیم درســـت ثروت که مسئله ی صد درصد اجتماعی ]است[؛ یا 
میفرمایـــد که »ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقســـط«؛)3( اصًا انبیا و اولیا و همه 
آمده انـــد برای اقامه ی قســـط، برای اقامـــه ی عدل... یعنی همه ی 
ی و 

ّ
ی و نظر کل

ّ
گوشـــه و کنارهای مســـائل مالی را به شکل آن فکر کل

ی ]بیان میکند؛[ که البّته اینها باید برنامه ریزی بشـــود در 
ّ
هدایت کل

ّیات و جهت گیری، اینهایی اســـت که بیان میکند. یعنی 
ّ
عمل؛ اّما کل

اسام در همه ی این مسائل دارای نظر است.       1400/08/0۲ 
1- ســـوره ی حشر، بخشی از آیه ی 9

۲- ســـوره ی حشر، بخشی از آیه ی 7
3- ســـوره ی حدید، بخشی از آیه ی ۲۵

با انسان ترسو در هیچ کاری مشورت نکنید 

درس اخالق  

   ســیاهه جنایات مستکبرین
بیش از هفتاد سال از تشکیل »ناتو« می گذرد و در 
این هفت دهه، نمونه های متعددی از دخالت های 
خون بــار و جنگ افروزی هــای اعضای ناتــو، به ویژه 
آمریــکا، انگلیــس و فرانســه در مناطــق مختلــف 
جهان، مخصوصا در بحران های غرب آسیا، آسیای 
میانه و شمال آفریقا دیده شده است و برخی از این 
دخالت های شوم، همچنان هم در عراق، سوریه و 

افغانستان ادامه دارد.
حمله آمریکا به افغانســتان در ســال 1380 ه.ش، 
نمونــه بــارز این دخالت هــای جنگ افروزانه در چند 
دهه اخیر است که به کشتار صدها هزار نفر از مردم 
افغانســتان، افزایــش ناامنی و تــرور و خرابی، چند 
برابر شــدن ِکشــت مــواد مخــدر و... در این کشــور 

منجر شد. 
قبل و بعد از این اشــغال خون بار نیز، ده ها نمونه 
ریز و درشــت از توســعه طلبی آمریکا و هم پیمانان 
آن در »ناتو« و توســل به جنگ، اشــغال و کشــتار در 
منطقه دیده شــده اســت. نمونه تلخ آن، یک سال 
و نیم بعد از اشــغال افغانســتان و با حمله به عراق 
رخ داد و صحنه هــای جنایت بــاری از کشــتار، انفجار 
و شــکل گیری فجایــع فضاحت بــاری چــون زندان 
ابوغریب را رقم زد. همچنین، حمله به کشورهایی 
مانند لیبی، دخالت های مشکوک در عراق و سوریه 
در جریان پا گرفتن گروه های تکفیری – صهیونیستی 
مانند داعش که به تقویت و تجهیز این گروهک های 
تروریســتی منجر شــد و تداوم حمات و دخالت ها 
در شــمال عــراق و مناطــق مــرزی ســوریه و ترکیــه، 
نمونه های دیگری از این سیاهه جنایات ناتو است: 
»در لیبی، ناتو ضایعه های بی جبران آفریده اســت. 
اگــر دخالــت نظامی ناتو و آمریــکا نبود، ممکن بود 
مردم، اندکی دیرتر پیروز شوند؛ ولی در عوض، این 
همه زیرســاخت نابود نمی شــد، این همه نفوس 
بی گناه از زنان و کودکان کشــته نمی شــدند و آنگاه 
دشــمنانی کــه خــود ســال ها همراه و همدســت 
قذافــی بوده اند، مدعی حق دخالت در این کشــور 

مظلوم و جنگ زده نمی شدند.«         1390/06/۲6
امــا ایــن اقدامات جنایت کارانه ناتو، پیش از اینها هم 
ســابقه داشــته است. اعضای ناتو تمام قد پشت سر 
دشــمن بعثــی متجــاوز به مرزهــای ایران اســامی، 
ایســتادند : »آمریکا، شوروی، ناتو -]اعضای[ پیمان 
ناتــو کــه اروپــا و آمریکا و مانند اینها هســتند- و همه 
قدرت های مسلط دنیا پشت  سر صدام قرار گرفتند، 
علیه جمهوری اسامی، برای اینکه جمهوری اسامی 
را از بین ببرند. هدف این بود... یعنی جنگ تحمیلی یک 
توطئــه عظیم بین المللِی قدرتمندترین قدرت های 
دنیــا بــود، علیــه جمهوری اســامِی تــازه پدید آمده 
....«          19/1۲/1396 . در این جریان »ناتو و قدرت های 
اروپایــی بــه عراق کمک کردنــد، هواپیما دادند، بمب 
دادنــد، تانــک دادنــد، وســایل شــیمیایی دادنــد، 

هلیکوپتر دادند، موشک دادند.«         1381/03/01
امروز همین ســیاهه جنایات است که عدم اعتماد 
بــه آمریــکا و هم پیمانــان او را تبدیــل بــه یــک گزاره 
منطقی می کند: »هرگز به آمریکا و ناتو و به رژیم های 
جنایتــکاری چــون انگلیــس و فرانســه و ایتالیــا... 
اعتمــاد نکنیــد... پشــت ایــن لبخندهــا و وعده ها، 

توطئه و خیانت نهفته است.«         1390/06/۲6

   بی اعتمادی به مســتکبرین 
امروز و در ادامه فهرســت بلندبالِی جنایات آمریکا 
و دیگر صحنه گردانان ناتو، شــرق اروپا و »اوکراین« 
هم به صحنه تجاوزگری و زیاده خواهِی اســتکباری 
آنها تبدیل شــده اســت. دولت هایی که طی هفت 
دهــه پــس از اتمــام جنــگ جهانــی دوم، از جنایت و 
خون ریزی با ظاهری اتوکشیده دست بر نداشته اند، 
حال با اقدامات تحریک آمیز و مشکوک، اوکراین را به 
طعمه ای برای توسعه طلبی خود تبدیل کرده اند. 
دقیقا همین طراحی های شرارت آمیز، این کشور را 
به صحنه جنگ تبدیل کرده اســت و البته در عرصه 
میدانی هم آمریکا و دیگر طراحان این ناامنی، پشت 
متحــد خــود را خالــی کــرده و هزینه توســعه طلبی 
خود را بر دوش مردم این کشــور گذاشــته اند: »در 
قضیه اوکراین، مشکل اصلی این است که غربی ها 
درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند 
بــرای گســترش نفوذ خــود تأمل نخواهنــد کرد... 
آمریکایی هــا و غربی ها همواره درصدد گســترش 
دایــره نفــوذ خــود در مناطــق مختلــف از جملــه در 
شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به استقال و اقتدار 

کشورها هستند.«         1401/03/۲9
همیــن حقیقــِت تجاوزگرایانــه و ســلطه طلبانه در 
ماهیــت ناتــو اســت کــه آن را تبدیــل بــه موجودی 
خطرناک کرده است: »اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، 
حد و مرزی نمی شناســد و اگر جلوی آن در اوکراین 
گرفته نمی شد، مدتی بعد به بهانه "کریمه"، همین 

جنگ را به راه می انداختند.«         1401/04/۲8
   ما و تغییر هندســه عالم

البتــه ســوی دیگر ماجرا هــم موضوع کلیدِی تغییر 
هندسه  دنیا است: »امروز آمریکا و غرب، ضعیف تر 
از قبــل شــده و بــا وجــود تــاش و هزینــه زیــاد، برد 
سیاست های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، 
عراق، لبنان و فلســطین بســیار کم شــده است.«         
1401/04/۲8 این تغییر معادلت قدرت، امروز بیش 
از هــر زمــان دیگــری جلــوه می کنــد. در ایــن جریان 
تغییر و دگرگونی »در کنار بازیگران سنتی، بازیگران 
جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای لتین وارد عرصه 
شــده اند و در تاشــند جایگاه خود را در نظم جدید 

پیش رو، تثبیت کنند.«         1393/05/۲۲
در ایــن میــدان تحــول مهــم و بنیادین، شــکل گیری 
قدرت هــای نوظهــور ماننــد چیــن و روســیه و حرکت 
منطقی آنها در تعامل با کشورهای مختلف جهان، از 
جمله جمهوری اســامی ایران، نویدبخش تضعیف 
یک جانبه گرایــی خون بــار آمریــکا و غربی هــا اســت و 
عقانیــت و هوشــمندی ایجاب می کند کــه ما، هم از 
جهت حفظ و تعمیق هرچه بیشتر استقال و امنیت 
ملــی و هــم از جهــت تأمیــن حداکثری منافــع ملی در 
جریــان ایــن تغییر هندســه قدرت در جهــان، جایگاه 
و نقــش حقیقــی خود را به خوبی بشناســیم و در این 
میدان، بر اساس اصول و آرمان هایمان نقش آفرینِی 
اثرگذار کنیم: »رویدادهای سیاســی و نظامی در این 
روزها، تشــکیل دهنده بخشــی از همان پیچ تاریخی 
جهان اســت که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان 
ملــت بزرگ مــا در این مرحله، حامل مســئولیت های 
ویژه انــد. شــناخت جبهه بندی هــا و صف آرایی هــا و 
انتخــاب موضــع درســت، مســئولیت کوته مــدت، و 
آمادگی برای نقش آفرینی در تحولت به ســود جبهه 

حق، وظیفه میان مدت آنان است.«         1400/1۲/۲1

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال:    اگر کاالیی پس از انجام معامله، افزایش 
قیمت داشـــته باشـــد آیا دریافت ما به التفاوت 

قیمت آن از مشتری، جایز است؟
جواب:  جایز نیست.

حکم دریافت مبلغ اضافی 
پس از انجام معامله

احکام  

کالم امام  

حسینیه  

استقامت کنید، این قیام را حفظ کنید. این تحول 
روحی که برای شما ملت حاصل شده     است حفظ 
کنید. استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی 
کـــه بالتـــر از تحولهـــای فعال     خارجی اســـت. این 
تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد 
که خون بدهید، این     تحول انســـانی که شما برای 
برادرانتـــان حاضرید جان بدهیـــد و حاضرید مال 
بدهید و     حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم 
بـــود؛ ایـــن تحول بالتر از اصل مبـــارزه بود.     تحول 
نفسانی؛ تحول روحی؛ تحول انسانی؛ این تحول 
را حفظ کنید؛ مســـتقیم باشـــید،     استقامت کنید. 
دشـــمن در توطئه است. دشمن در حال توطئه و 
نقشه است. اگر استقامت     نکنید، اگر این تحول را 
حفظ نکنید، شاید خدای نخواسته دشمن پیروز 
شـــود. این تحول     روحی، این تحول انســـانی، این 
تحولی که اســـاس پیروزی شـــما بود، این تحول را 

حفظ     کنید تا پیروز شوید.        1358/03/4

اســـاس دین با عاشـــورا پیوند خورده و به برکت 
عاشورا هم باقی مانده است... حادثه عاشورا، در 
ه فداکاری و شهادت باقی ماند و همچنان 

ّ
اوج قل

تـــا قیامت باقی خواهد مانـــد. »لیوم کیومک یا 
اباعبداهَّلل.« ما شیعیان، از این حادثه، خیلی بهره 
برده ایم. البته غیر شیعه هم، استفاده کرده اند. 
اما شـــیعه از این واقعه یک استفاده فوق العاده 
کرده اســـت. ما دین را به وسیله این حادثه حفظ 
کردیـــم؛ احکام را برای مردم بیان کردیم؛ عواطف 
مردم را در خدمت دین و ایمان قرار دادیم. »ما« 
غین، 

ّ
که میگوییم یعنی طایفـــه روحانیون و مبل

در طـــول چند قرن گذشـــته. آخرین برکت عظیم 
حادثه کربا همین انقاب شکوهمند ماست. اگر 
حادثه کربا و اســـوه گیری از آن نبود، این انقاب 

پیروز نمیشد.        137۲/03/۲6

در مقابل 
توطئه های دشمن 

استقامت کنید 

انقالب اسالمی از برکت عظیم 
حادثه کربالست 
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لحظه لحظه ی عمر آزادگان در دیوان الهی محفوظ است

مناسبت  

بسم اهَّلل الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه
سام علیکم، 

نامه ی متین و مژده بخش جنابعالی را دریافت کردم. 
خداوند به شـــما پـــاداش نیک دهد و پیـــروزی نهائی 
ملـــت ســـربلند و مظلوم فلســـطین را نزدیک فرماید. 
حادثـــه ی اخیـــر، افتخـــارات جنبش جهاد اســـامی 
فلســـطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسامی 
را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقاء 
بخشـــید. شما با مقاومت شجاعانه ی خود، سیاست 
خدعه آمیـــز رژیم غاصـــب را خنثی کردید. شـــما ثابت 
کردید که هر بخش از مجموعه ی مقاومت، به تنهائی 

هم میتواند بینی دشـــمن را به خاک بســـاید. شـــما با 
پیونـــد زدن مجاهدت در غزه با کرانه، و دیگر نیروهای 
مقاومـــت با حمایتشـــان از حرکت جهاد، توانســـتید 
یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به ُرخ دشمن خبیث 
و خدعه گر بکشید. همه ی سعی گروههای فلسطینی 
در همـــه ی ســـرزمین فلســـطین باید بـــرای حفظ این 
یکپارچگی باشـــد. دشمن غاصب رو به ضعف است و 
مقاومت فلسطین رو به قوت است، و ل حول و ل قوة 
ال باهَّلل. ما همچنان در کنار شـــمائیم. ســـام علیکم و 

العهود بحالها..

سّیدعلی خامنه ای
۲0 مرداد 1401

همه ی ســـخِن جمهوری اســـامی ایران که دنیای اســـتکبار را نگران و خشـــمگین کرده اســـت، دعوت به 
این مقاومت اســـت: مقاومت در برابر دخالت و شـــرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دســـت گرفتِن 
سررشـــته ی آینده ی دنیای اســـام با تکیه بر معارف اســـامی.طبیعتا آمریکا و همراهانش در برابر عنوان 
»مقاومت« دچار حّساســـّیتند و به انواع دشـــمنی با »جبهه ی مقاومت اســـامی« کمر بسته اند. همراهی 

برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز واقعّیت تلخی در جهت تداوم آن شرارتها است.        1400/04/۲8
۲3 مرداد، روز مقاومت اســـالمی گرامی باد

عکس نوشت  

دیدار جانبازان حزب اهلل لبنان با رهبر انقالب اسالمی در تاریخ   1397/4/۲۲

آن روزی که اول  بار آزادگان عزیز وارد کشور شده بودند و یک جماعتی از آنها - شاید چند هزار نفر - در همین 
حســـینیه خدمتشـــان رسیدیم و آنها را ماقات کردیم و سید عزیِز بزرگوارمان مرحوم آقای ابوترابی سخنرانی 
کرد، من از دیدن این منظره و این جوانها و بازیافت این ارزشهای بزرگ که برگشته بودند، قلبم خیلی متاطم 
بود؛ گفتم که بدانید لحظه لحظه ی عمر شما در دیوان الهی محفوظ است. الن هم بر همان عقیده هستم: 
ایـــن لحظه لحظه هـــا پیش خدای متعال محفوظ اســـت؛ لحظه هائی که قابل توصیف نیســـت، با هیچ بیانی 
نمیتوان عمق آن را آشـــکار کرد، و شـــما سالها چنین ســـاعات و لحظاتی را گذراندید... آن مجاهدتها محفوظ 

است. منتها سعی کنید اینها را حفظ کنید.      1391/05/۲5  
به مناســـبت بیســـت و ششم مردادماه، ســـالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی)1369 ه ش(

دعوت به مقاومت، راز عصبانیت استکبار از جمهوری اسالمی ایران 

پیام  

پاسخ رهبر انقالب اسالمی به نامه دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین

ما همچنان در کنار شمائیم


