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سـخــن   پیروز در میدان مبارزه عظیم جهانی
»جمهوری اسالمی امروز طرف یک مبارزه ی وسیع هفتـــــه

و عظیمی در سطح جهانی است؛ یک مبارزه ی جّدی 
که یک طرف آن، نظام جمهوری اسالمی است، یک 
طرف جبهه ی کفر و ظلم و استکبار است؛ جمهوری اسالمی 
امروز درگیر یک چنین مبارزه ی عظیم و وســـیعی اســـت.«      
1399/2/28 در میدان این مبارزه سنگین و تاریخی، دشمن 
مســـتکبر و هم پیمانان او، در عرصه های مختلف دســـت به 
توطئه زده اند، بلکه بتوانند نظام اســـالمِی برآمده از انقالب 
ملـــت ایـــران را نابود یـــا تضعیف کنند؛ اما در عمل، درســـت 
نقطه مقابل طراحی های دشـــمن رقم خورده است: »علیه 
کشور ما در زمینه ی هجوم فرهنگی خیلی کار دارد میشود... 

علی رغم همه ی اینها یک مجموعه ی عظیم جوان -نه یک 
ّیت- پایبند به مبانی دینی، به 

ّ
مجموعه ی کوچک، نه یک اقل

مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسالمی اند؛ این 
نشـــان دهنده ی آن است که ما در جهاد فرهنگی از دشمن 
قوی تـــر هســـتیم.«      1399/2/28 ضمـــن اینکـــه »در جهاد 
اجتماعی هم همین جور است؛ ]مثل[ همین حجم خدماتی 
که در این قضایای اخیر یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها یا 
در حضور همین گروه های جهادی در روستاها مشاهده شد 
و حرکـــت عظیمی کـــه در این زمینه به راه افتاد... در زمینه ی 
جهاد فکری هم همین  جور؛ در باب جهاد فکری هم کارهای 
فکری، زیاد شده؛ پایبندی به شعارهای انقالب، خوب شده.«   
   1399/2/28 عالوه بر همه اینها »یک زاویه ی دید دیگر هم 
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ی و انسانی نهفته است. وقتی شما میگویید »شهید«، در واقع این کلمه یک کتاب 
ّ
در کلمه ی »شهید«، مجموعه ای از ارزشهای دینی و مل

ی در این کلمه هست، مجموعه ای از معارف و مکارم اخالقی 
ّ
است؛ مجموعه ای از معارف دینی در این کلمه هست، مجموعه ای از معارف مل

در این کلمه هست؛ این کلمه خیلی کلمه ی مهّمی است. اینکه شما می بینید و می شنوید بعضی از این شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت 
میکردند، خدای متعال یک نوری به دل آنها انداخته بود؛ با این نور یک حقیقتی را میدیدند، این بود که عاشق شهادت بودند.       8/8/  1401 

مزار: بهشت رضا؟ع؟ مشهد مقدس 

مجموعه ای از معارف دینی و ملی درکلمه »شهید« نهفته است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهردانشــجویان بسیجیشهید حسین زینال زاده و دانیال رضا زاده 

شهید هفته  

محل شهادت: مشهد درحمله اشرار و عوامل آشوبگر  تاریخ شهادت: 1401/8/26 

تشکستناپذیر
ّ
تشکستناپذیرمل
ّ
مل

چـــرا از نـــگاه رهبـــر انقـــاب اســـامی  ،  مردم  ایـــران در نبرد جنگ ترکیبی چـــرا از نـــگاه رهبـــر انقـــاب اســـامی  ،  مردم  ایـــران در نبرد جنگ ترکیبی 
و آشـــوب آفرینی دشـــمنان،  پیروز  میدان هســـتند؟و آشـــوب آفرینی دشـــمنان،  پیروز  میدان هســـتند؟

گزیده بیانات  |    2

لشکر مخلص خدا، خدمتگزار مردم
مروری بر جایگاه بی بدیل و ثمرات بسیج در انقاب اسامی

وجود دارد و آن احســـاس قدرت و عّزتی اســـت که در کشور 
نهادینه شده... خوشبختانه در کشور یک احساس عمومی 

عمیقی وجود دارد و آن، احساس عّزت و قدرت است.«
 1399/2/28    

   شکست حداکثری و خفت آمیز آمریکایی ها
دشـــمن، بـــا ناکامی در عرصه مســـائل فکـــری و فرهنگی و 
اجتماعی بر حوزه اقتصاد و معیشـــت متمرکز شـــد و طرح 
»فروپاشـــی اقتصادی« و »نارضایتی گسترده ی مردمی « را 
دنبال کرد: »ما جنگ اقتصادی داشـــتیم. کسی که نقطه ی 
مقابل ما قرار داشـــت، عمدتًا دولت آمریکا بود و بعضی از 
همراهانش در اروپا و در نقاط دیگر؛ رسمًا اینها با جمهوری 
اسالمی جنگ شروع کردند، اعالن جنگ هم کردند که البّته 
از ســـال 9۷ این معارضه و مبارزه از طرف دشـــمن شدیدتر 
شـــد. هدف آنها از این جنگ، فروپاشـــی اقتصاد ایران بود... 
فروپاشی اقتصاد یک مقّدمه بود برای اینکه با نابود کردن 
اقتصـــاد ایـــران، مردم را در مقابل نظام جمهوری اســـالمی 
قرار بدهند و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشان را از این 

طریق عملی کنند؛ هدف دشمن این بود.«     1400/11/10  
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گزیده بیانات

      بزرگ ترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در همه 
دنیا

بسیج مســـتضعفین در جمهوری اسالمی هیچ نظیری 
در دنیا نداشت؛ آن روزی که به وجود آمد، هیچ مشابهی 
در دنیا نداشـــت؛ هیچ  چیِز بسیج وارداتی نیست که یک 
بخشـــی از آن از یک گوشـــه ای از دنیا گرته برداری شـــده 
باشـــد؛ ابـــدًا. یـــک حرکت کامـــا و صددرصـــد  مّتکی به 
اندیشـــه ی انقالب و اندیشه ی اســـالمی بود که خدای 
متعـــال به قلـــب مبارک امام بزرگوار مـــا آن را وارد کرد و 
ایـــن ]پدیـــده[  تحّقق پیدا کرد. شـــاید بتـــوان گفت که 
بســـیج بزرگ تریـــن شـــبکه ی فرهنگـــی و اجتماعـــی و 
نظامی در همه ی دنیا اســـت؛ بنـــده در هیچ  نقطه ای از 
م، یک شـــبکه ی عظیم مردمی با این وســـعت، 

َ
نقاط عال

با این تعداد جمعّیت سراغ ندارم؛ این منحصر به بسیج 
مستضعفین  است در کشورمان؛ این بزرگ ترین شبکه 

است.       1398/9/۶

      احساس مسئولیت در قبال سربلندی اسالم
بســـیجی، یعنی دِل با ایمان، مغِز متفّکر، دارای آمادگی 
بـــرای همـــه میدانهایی کـــه وظیفه ای  انســـان را به آن 
میدانها فرا میخواند. این معنای بســـیجی است. همه 
جوانـــان، همـــه انســـانها و همـــه مردان و زنانـــی که در 
این کشـــور،  دلشـــان با نور ایمان، منّور اســـت، در قبال 
مســـؤولیت عظیمی که بر دوش ملت ایران نهاده شده 
اســـت، احســـاس وظیفه میکنند. این  پرچم پرافتخاری 
که دســـت ملت ایران ســـپرده شده اســـت، یعنی پرچم 
ســـربلندی اســـالم، پرچم عّزت اســـالم، پرچم نام آوری و 
شکســـت  ناپذیری اســـالم؛ اینها امروز دست ملت ایران 
اســـت. همه کســـانی که نســـبت به این وظیفـــه بزرگ، 
احســـاس مســـؤولیت میکننـــد، در  حقیقت بســـیجی 

هستند.       13۷8/9/3

      بسیج، لشکر انقالب است
بســـیج جناحی نیســـت؛ یکی از دو جناح سیاســـی، یا سه 
جناح سیاسی، یا چهار جناح سیاسِی داخل کشور نیست . 
 بســـیج لشکر انقالب  است، بســـیج مال انقالب است. اگر 
دوگانگی ای وجود داشته باشد، دوگانگی انقالبی و ضّد 
انقالبی است ... هر جناحی، هر کسی، هر آدمی که انقالب 
را قبول دارد، در خدمت انقالب است،  دنبال انقالب است، 
بســـیج طرف دار او هم هست. یعنی این جور نیست که ما 
در جناحهای داخل کشـــور، بســـیج را جزو این جناح یا  آن 
جناح یا آن جناح ]سوم[ یا آن جناح ]چهارم[ بدانیم؛ نخیر، 
خود بســـیج   یک جریان است، یک شّط عظیم جاری است 

به سمت  اهداف انقالب .      139۵/9/3

      فلسفه بسیجی؛ کم خواستن و بسیار نثار کردن
آدمها یکســـان نیســـتند؛ همیشـــه جماعتی ُپرشـــورتر، 

ُپراحســـاس تر، بااخالص تـــر و عاشـــقانه تر در ســـمت 
هدفهای انقالب حرکت میکنند. این را در صدر اسالم هم 
داشته ایم؛ در اول انقالب هم داشته ایم؛ در دوران جنگ 
هم داشـــته ایم؛ امروز هم داریم. امروز جنگ نیســـت، اما 
اگر یک روز در یک گوشـــه ی کشـــور امتحانی پیش بیاید، 
اگـــر خدمتگزاران این مـــردم خطاب کنند و از مردم کمک 
بخواهنـــد، بعضی در اّول وقت - یعنی مثا فردا صبح - 
حرکت میکنند؛ بعضی نمی گذارند به فردا صبح برســـد، 
همین لحظه حرکت میکنند. اینها بســـیجی اند. بنابراین 
فلســـفه ی بســـیجی عبارت اســـت از ســـرعت عمل، کار 
مخلصانه، کار شـــجاعانه، حضـــور داوطلبانه در میدان 

خطر و کم خواستن و بسیار نثار کردن.     13۷9/۵/۶

      مظهر مردم ساالری دینی 
بســـیج در همـــه ی عرصه ها مظهر مردم ســـاالری دینی 
و مردم ســـاالری اســـالمی اســـت. اگرچنانچـــه بســـیج 
وارد اقتصاد بشـــود، اقتصاد میشـــود مردم ساالر؛ این 
اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، اگر بتواند از قّوت 
و قدرت بسیج استفاده کند، میشود اقتصاد مقاومتی 
مردم ســـاالر؛ در علم، پیشرفتهای گوناگون اجتماعی و 
سیاست همین جور اســـت؛ مظهر مردم ساالری دینی، 

بسیج است.     139۵/9/3

      نمایشگاه اخالص و بصیرت و مجاهدت
بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار 
ملی، و نمایشـــگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت 
است. در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات 
حیاتـــی بـــا مقیاس گســـتره ی کشـــوری، در فعالیتهای 
پیشـــرو علمی و فناوریهای نوین، در رویکردهای ارزشی 
و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده میشود 
و حضور بســـیج جلوه میکند. ایمان، و عزم، و احساس 
مســـئولیت، و اعتمـــاد به نفـــس، پایه هـــای اصلی این 
توانائیهـــا و گره گشـــائیها اســـت. و اینها خـــود نعمتها و 
موهبتهای خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت 

دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.      1399/9/۵

      درک صحیح از وظیفه جهاد اسالمی 
بســـیج از اّول کـــه بـــه وجود آمـــد و نام بســـیج به خود 
گرفـــت، عبـــارت بـــود از یک حرکـــت آگاهانـــه در  دوران 
جنگ تحمیلی که در ســـال ۵9 شروع شد. جوان در این 
مملکت کم نبود؛ خیلی از این جوانها اصا اعتنا نکردند 
به این که  جنگی در مرزهای این کشور هست... در چنین 
هنگامه ای، عّده ی دیگری پیدا شدند... آن راحتی را، آن 
خنکای تابستان را، آن کرسی گرم زمستان را رها کردند؛ 
 آغـــوش پـــدر و مادر را رها کردند... و به ســـمت جبهه راه 
افتادند. چرا؟ چون احساس کردند که دشمن مرزها را 
شکســـته و وارد میهن اســـالمی شده است.  اگر جوان، 

ایثارگرانه به اســـتقبال دشمن نرود، دشمن به سراغ او 
در شهر و در خانه ی او خواهد آمد. اینها وظیفه ی جهاد 
اســـالمی را  ادراک کردند، فهمیدند، همت گماشـــتند و 

رفتند. اینها بسیجی هستند.     13۷9/۵/۶

      حضور در عرصه علم، سازندگی و فرهنگی
بســـیج دو جلوه دارد؛ این حتمًا مورد توّجه باشـــد. یک 
جلوه، جلوهِ ی مجاهدت در عرصه ی دفاع سخت است؛ 
همان که برای خاطر  آن شـــما آموزش نظامی می بینید. 
در دوران هشـــت ســـال دفاع مقّدس، معجزه ی حضور 
بســـیج خودش را نشـــان داد؛ دلگرمـــی  مجموعه های 
نظامـــی ما  به حضور بســـیجی ها بود در میـــدان نبرد، و 
بعـــد از آن هم در موارد گوناگون در کشـــور هر حادثه ای 
پیش آمده،  بسیج در میدان دفاع سخت و دفاع نظامی 
حضور داشـــته. و همچنیـــن در عرصه ی دفاع نرم، جنگ 
نرم که اینجا هم همین جور است.  در عرصه ی جنگ نرم، 
یعنـــی عرصه ی علم، عرصه ی خدمت رســـانی، عرصه ی 
سازندگی، عرصه ی تبلیغات دینی، عرصه ی فرهنگی  هم 
بســـیج مثـــل عرصه ی نظامی حضـــور دارد و باید حضور 
داشته باشد و باید تالش کند و حرکت کند .     1398/9/۶

      کار جهادی و خدمت رسانی به مردم در حادثه کرونا 
ـــت ایـــران در ایـــن آزمـــون ]حادثـــه کرونـــا[، خوش 

ّ
مل

درخشـــید... کسانی که جزو مجموعه های درمانی هم 
نبودنـــد، اّما داوطلبانه آمدند وارد این میدان شـــدند؛ 
ب جهادی، دانشـــجویان جهادی، هزاران بســـیجی 

ّ
طال

ُپرتـــالش در بخشـــهای مختلف کشـــور، و آحـــاد مردم، 
خدمـــات باارزشـــی را کـــه واقعًا از توصیف باالتر اســـت 
ارائـــه کردند.      1399/1/21 کار بزرگی انجام گرفت، جهاد 
عظیمی در کشور به وجود آمد و به معنای واقعی کلمه 
یک تالش جهادی بود... نیروهای داوطلبی وارد شدند؛ 
فالن جوان، فالن بسیجی، فالن طلبه وارد بیمارستان 
بشود و همکاری داوطلبانه در این کار سخت و خطرناک 
را به عهده بگیرد؛ یا در زمینه ی کفن و دفن که کار بسیار 
ســـختی بـــود؛ آن وقتـــی که حـــاال بعضی ها پیشـــنهاد 
میکردنـــد که اموات و جان باختگان این حادثه را بدون 
کفن و غســـل دفن بکنیم، کســـانی وارد شدند و این کار 

بزرگ را و کار سخت را و خطرناک را به عهده گرفتند.
1399/2/21     

      پیوند ناگسستنی با حضرت ولی عصر�
بســـیج به معنی حضـــور و آمادگـــی در همان نقطه ای 
اســـت که اســـالم و قرآن و امام زمـــان�و این انقالب 
مقّدس به  آن نیازمند اســـت؛ لذا پیوند میان بسیجیان 
عزیز و حضرت ولی عصر � - مهدی موعود عزیز - یک 

پیوند ناگسستنی و  همیشگی است .        13۷8/9/3

حضرت آیت اهلل خامنه ای: »بســـیج، ثروت بزرگ و ذخیره ی خداداد ملت ایران اســـت.« 1399/9/5»خط حزب اهلل« به مناســـبت فرارسیدن 
ســـالروز تشـــکیل بسیج مســـتضعفین، گزیده ای از بیانات رهبرانقالب درباره ی اهمیت و جایگاه بسیج در انقالب اسالمی را مرور می کند.

مروری بر جایگاه بی بدیل و ثمرات بسیج در انقالب اسالمی

لشکر مخلص خدا، خدمتگزار مردم
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امـــروز امریکاییهـــا هـــم مثـــل همـــه انســـانها و مجموعه هایی 
که مســـت قدرتند - که معموًال مســـتِی قدرت، اشـــتباه پذیری 
میآورد؛ یعنی انســـان دچار اشـــتباه و خطای فاحش میشود - 
دچار خطاهای فاحشـــی میشـــوند. آنها مست قدرتند و درست 
نمیفهمند چه میکنند؛ لذا اشـــتباهات بزرگی را مرتکب میشوند 
ی خالی خواهد کرد. در 

ّ
و همین اشـــتباهات، زیر پایشـــان را به کل

آینده ای که چندان هم دور نیســـت، همین اشتباهات فاحش، 
امریکا را به زانو درخواهد آورد. وضعیت آن طور که آنها قلمداد 
میکنند نیســـت. بلندگوها و تبلیغاتچیهایشـــان در گوشه و کنار 
چنیـــن وانمـــود میکنند که »دیگـــر چاره ای نیســـت؛ امریکا یک 
قدرت قاهر است و باید با آن ساخت و به نحوی با آن کنار آمد«؛ 
امـــا این گونه نیســـت. این قدرت قاهر به خاطر مســـتی قدرت، 
اشـــتباه میکند و این اشـــتباه هم زیر پای او حفره و گودال بسیار 

خطرناکـــی را به وجود می آورد.     1381/9/1  

اشتباهات فاحش
 آمریکا را به زانو درخواهد آورد

خطبه های انقالب  

رک فعل هایمان استغفار کنیم
َ

از ت

به رسم آیه ها  

ق 
ّ
ق پیدا کنند کـــه البته تخل

ّ
انســـانها باید به اخالق حســـنه تخل

به اخالق حســـنه هم موجب تعالی و تکامل معنوی و روحی و 
معرفت برتر اســـت و آن از مراحل انســـان کامل است... پیغمبر 
فرمـــود: »اّنمـــا بعثت التّمم مـــکارم االخالق«... ایـــن »اّنما« 
خیلـــی معنـــا دارد. یعنـــی اساســـًا بعثت من برای این اســـت؛ 
هدف این اســـت؛ بقیه مقّدمه است. »التّمم مکارم االخالق«؛ 
تـــا این که مکارم اخالق، در میان بشـــر و افراد جامعه، در میان 
انســـانها و ایـــن اّمت کامل شـــود؛ رشـــد پیدا کنـــد و همه از آن 

برخوردار شـــوند و انسان شویم.     13۷۵/9/19 

از چه چیز استغفار کنیم؟ یک دسته خالفهایی است که انجام 
داده ایم، گناهانی است کهـ ـ به تعبیر بندهـ ـ گناهان چارواداری 
است؛ ]مثل[ دروغ و غیبت و نگاه حرام و لمس حرام و غصب و 
امثال اینها؛ یک بخشـــی اینها است؛ یک بخش، گناهان باطنی 
ذیَن َیکِســـبوَن ااِلثَم 

َّ
اســـت: َو َذروا ظاِهـــَر ااِلثِم َو باِطَنـــُه ِاّنَ ال

َســـُیجَزوَن ِبماکانوا َیقَتِرفون؛)1( آن گناهان باطنی است... یک 
دســـته هم گناهانی اســـت که به معنای ترک فعل است؛  فعل 
نیســـت، ترک فعل است؛ یک کاری را باید انجام میدادیم ]اّما[ 
انجـــام ندادیم. عزیزان من! خیلی  از ماها مبتالی به این آخری 
هســـتیم؛ خیلـــی کارها را بایـــد انجام میدادیـــم، حرفی را باید 
میگفتیم، اقدامی را باید میکردیم،  امضائی را باید می کردیم، 
یـــک جایی بایســـتی یک حرکتـــی انجام میدادیـــم ]اّما[ انجام 
ندادیم؛ بر اثر تنبلی، بر اثر کســـالت،  بر اثر بی اعتنائی به وظیفه 
انجام ندادیم؛ این گناه است؛ ]از[ این سؤال ]میشود[ لذا در 
نی َغدًا 

ُ
ل

َ
دعای مکارم االخالق ]آمده[: َو اســـَتعِملِنی ِبما َتســـأ

َعنـــه؛)2( مـــرا به کار ببر در آنجایی که فردا از من ســـؤال خواهی 
کرد.     1401/1/23  

1- سوره ی انعام، آیه ی 120
2- صحیفه ی سّجادّیه، دعای بیستم 

ق به اخالق حسنه 
ّ
تخل

موجب تکامل معنوی می شود

درس اخالق  

امـــا »دشـــمن نتوانســـت... در ایـــن ده ســـال هم 
روزبه روز شـــّدت این جنگ بیشـــتر شـــده اّما سنگر 
تولید و اقتصاد کشـــور بحمداهلل پابرجا است، زنده 
اســـت.«      1400/11/10 در واقـــع فشـــار حداکثـــری 
دشـــمن منجر به »شکســـِت حداکثری« و خّفت بار 
او شـــد: »آمریکاییها آمدند اعتـــراف کردند، به زبان 
خودشان گفتند که ما در فشار حداکثری علیه ایران 
شکست خّفت بار خوردیم. تعبیر »خّفت بار«، تعبیر 
ت 

ّ
خود آمریکایی هاست. حادثه ی مهّمی است. مل

ت ایران به یک چنین 
ّ
ایران پیروز شد... ایستادگی مل

پیروزی بزرگی رسید.«     1400/12/29  
   ابتکار دست ملت ایران است

امـــا با شکســـت توطئه فشـــار حداکثری، دشـــمن 
خدعه گـــر و ســـلطه طلب، خباثت هایش را از طریق 
دیگری دنبال کرد؛ لذا طراحی برای ایجاد »اعتراضات 
مردمـــی« به مهم ترین نقشـــه عملیاتی دشـــمن 
تبدیل شـــد: »امروز مهم ترین امید دشمنان برای 
ضربـــه زدن به کشـــور، امید بســـتن بـــه اعتراضات 
مردمی اســـت. امیدشـــان بـــه این اســـت که بلکه 
بتواننـــد با کار روانی، با فّعالّیتهای اینترنتی و فضای 
مجازی و انواع و اقسام اینها، با پول، با مزدور پروری، 
مردم را در مقابل نظام اسالمی و جمهوری اسالمی 
قـــرار بدهنـــد.«      1401/3/14 و این گونـــه بـــود که 
طـــرح »جنگ ترکیبـــی« علیه ملت ایـــران عملیاتی 
شـــد. آنچه با عنوان اغتشاشـــات خیابانی در سال 
1401 توســـط عده معـــدودی در خیابان های ایران 
رخ داد، در واقـــع ترجمـــه عملیاتـــی همین طراحی 
دشـــمن بـــود: »اّتفاقاِت این چنـــد هفته صرفًا یک 
اغتشاش خیابانی نبود؛ ]پشـــت[ این، برنامه های 
خیلـــی عمیق تری بود. دشـــمن یـــک جنگ ترکیبی 
را شـــروع کـــرد؛ یک جنگ ترکیبی؛ ایـــن را بنده از روی 
اّطالع به شـــما عرض میکنم. دشمن یعنی آمریکا، 
اسرائیل، بعضی از قدرتهای اروپایِی موذی و خبیث، 
بعضـــی از گروه ها و گروهکها، همه ی امکاناتشـــان 
را وارد میـــدان کردند. همـــه ی امکانات یعنی چه؟ 
یعنی دستگاه های اّطالعاتی شان را، دستگاه های 
رسانه ای شـــان را، ظرفّیـــت فضای مجازی شـــان را، 
اســـتفاده از تجربه های گذشته شان را. خب اینها در 
ایـــران تجربه دارند؛ از ســـال ۷8 تجربه دارند، از 88 
تجربه دارند، از ســـالهای بعدی تجربه دارند، آنجاها 
شکست خوردند، از آن تجربه ها استفاده میکنند... 
دشـــمن همـــه ی این ظرفّیتهـــا را در این چند هفته 
ت ایران فائق 

ّ
وارد میدان کرد برای اینکه بتواند بر مل

بیاید.«     1401/8/11  
امـــا نکتـــه کلیدی این اســـت که این طرح دشـــمن 
نـــه از روی قدرت، بلکه اقدامـــی انفعالی در مقابل 
پیشرفت ملت ایران و قدرت روزافزون نظام اسالمی 
بود: »احســـاس میکنند  کشور در حال پیشرفت به 
ســـمت قدرت همه جانبه اســـت و این را نمیتوانند 
ف 

ّ
تحّمـــل کننـــد... بـــرای اینکه این حرکـــت را متوق

کنند، نشسته اند برنامه ریزی کرده اند؛ برنامه ریزی 
کرده انـــد برای دانشـــگاه،  برنامه ریزی کرده اند برای 
ت 

ّ
خیابان؛ برنامه ریزی کرده اند.«       1401/۷/11 »مل

ایـــران در فاصلـــه ی کوتاه، چند  حرکـــت بزرگ انجام 
داده، کـــه ایـــن حرکتهای بـــزرگ درســـت 180 درجه 
نقطه ی مقابل سیاستهای استکبار جهانی است... 
ناچـــار شـــدند عکس العمل نشـــان بدهند؛ یعنی 

کارشان کار انفعالی است، ابتکار نیست. برای اینکه 
بتواننـــد  خألهایـــی را که برای آنها بـــه وجود آمده پر 
کنند، این کارها را شـــروع کردند، برنامه ریزی کردند، 
پول خـــرج کردند، افراد زیادی را به  میدان آوردند... 
حرکت دشمن حرکت انفعالی است، و ابتکار دست 
ـــت ایـــران اســـت؛ خدا  را شـــکر و بحمـــداهلل.«      

ّ
مل

 1401/۷/20 در این عرصه نیز، دشمن به هدف خود 
نرســـید؛ چراکه از ملت سیلی محکمی خورد. مردم 
ایران نه تنها با دشمن همراه نشدند که »به معنای 
ت ایران به 

ّ
ت توی دهنشان زد؛ مل

ّ
واقعی کلمه، مل

معنای  واقعی کلمه ناکامشان کرد.«     1401/8/11  
   پیروزی ایران و جریان عظیم انقالبی تضمین شده 

است
امـــروز گرایـــش روزافـــزون مردم به انقـــالب و دین، 
حقیقت ایران اســـالمی اســـت که درست در نقطه 
مقابل جریان تحریف و تصویرسازی غلط دشمنان 
قرار دارد: »امروز گرایش مردم به انقالب و به دین از 
روز اّول انقالب یقینًا بیشتر است. اگر کسی میخواهد 
گرایـــش مردم به انقالب و مبـــارزات و مجاهدتها را 
بفهمد، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی 
نگاه کند. بدن قطعه قطعه شده ی شهید سلیمانی 
به وســـیله ی میلیون ها انسان بدرقه شد؛ یک فرد 
انقالبی، یک فـــرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری 
اســـالمی جان خودش را کف دســـتش گرفته بود؛ 
مردم این جور از او بزرگداشـــت و احترام کردند... ما 
اّوِل انقالب هجوم دانشـــجویان جوان به ســـمت 
مراکز اعتکاف را نداشـــتیم، ایـــن اجتماعات عظیم 
مذهبـــی را نداشـــتیم؛ امـــروز اینها هســـت؛ نخیر، 
ت ایران اشتباه کردند. یا راه پیمایی های 

ّ
درباره ی مل

بیســـت ودّوم بهمـــن؛ 43 ســـال اســـت کـــه در 
بیست ودّوم بهمن و در روز قدس، مردم راه پیمایی 
میکنند با این عظمت! این دلیل رویگردانی مردم از 
انقالب اســـت؟ این دلیل وفاداری مردم است، این 
دلیل مقاومت مردم اســـت، این دلیل ایســـتادگی 

مردم است.«     1401/3/14  
مـــا ملت انقالبی »از این طرف هر کار توانســـته ایم، 
در مقابل آمریکا کرده ایم، در موارد زیادی هم طرف 
را گوشـــه ی رینـــگ برده ایـــم؛ نتوانســـته از خودش 
درســـت دفاع کند، این هم کاما واضح اســـت.«      
 1398/8/12و »هر کاری که آمریکا و نظام ســـلطه ی 
ت ایران 

ّ
همراه آمریکا، درباره ی ایران و علیه ایران و مل

و نظام جمهوری اسالمی میتوانستند انجام بدهند، 
انجام داده اند... و نتیجه این اســـت که مشـــاهده 
میکنیـــد؛ این درخـــت عظیم، این شـــجره ی طّیبه، 
شجره ی طوبی، روزبه روز اقتدار پیدا کرده؛ این بنای 
مســـتحکم، هر روز مستحکم تر از گذشته خودش 
را به رخ دشـــمن میکشـــد.«      1398/9/۶ حقیقِت 
صحنه درگیری ملت ایران با دشـــمنان مســـتکبر و 
دنباله هایش، این است که »دشمن ضعیف است، 
دشمن ناتوان است، دشمن شکست خورده است 
و مطمئّنـــًا در آینده هم دشـــمن در همه ی مراحل 
شکســـت خواهد خورد؛ به شـــرط اینکه من و شما 
بیدار باشیم، به شرط اینکه من و شما به وظایفمان 
عمـــل بکنیم، به شـــرط اینکـــه من و شـــما ناامید 
نشـــویم... و من مطمئّنم که ان شـــاءاهلل دســـت 
ت است.«      139۷/۵/22  

ّ
قدرت الهی پشت این مل

ت ایران 
ّ
و در نهایـــت بایـــد دانســـت که »پیـــروزی مل

و پیـــروزی ایـــن جریـــان عظیـــم انقالبـــی در ایـــران، 
تضمین شده است.«      1398/9/۶   

ادامه از  صفحه 1

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

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســـؤال:     اگر کسی در نامه یا پیامک ابتدا سالم 
نمـــوده و بعد مســـئله ای بپرســـد، آیـــا جواب 

دادن به آن واجب است؟

جواب:  جواِب ســـالم، جز در مالقات حضوری، 
مکالمه تلفنی و مانند آن، واجب نیســـت.

حکم جواِب سالم پیامکی

احکام  

کالم امام  

توجه داشـــته باشید که شیاطین در بین همۀ 
طبقات منتشر شده اند که برای اربابهای خود   
  راهی باز کنند. اینها می خواهند همان بســـاط 
سابق را اوج بدهند. شما توجه داشته باشید 
که     آنها را در بین خودتان راه ندهید، دفع کنید 
آنان را. شـــما بدانید که با اســـالم مـــی توانید   
  مســـتقل باشـــید و با اســـالم مـــی توانید آزاد 
باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن   
  اســـتقالل شـــما را بیمه کرده است. کسانی که 
در بین شـــماها رخنه مـــی کنند و می خواهند   
  تبلیغات ســـوء بکنند، یا به اسم دلسوزی برای 
کارگـــران یا به اســـمهای دیگر، اینهـــا خائن به   
  ملت ما هســـتند...اینها مـــی خواهند مملکت 
ما     آشـــفته باشـــد و مملکت ما گل آلود باشـــد 
و از آب گل آلـــود ماهـــی بگیرنـــد. اینها     دســـت 
نشـــاندگان امریـــکا یا غیـــر امریکا هســـتند، و 
اینها هســـتند کـــه می خواهند بـــاز ما را به آن   
  اختنـــاق و بـــه آن وابســـتگی برگرداننـــد. بیدار 
باشـــید برادران من! بیدار و هوشـــیار باشید!   

13۵8/1/ 2۶  

جهـــاد تبیین را جـــّدی بگیرید، شـــبهه زدایی از 
ذهـــن مخاطبیـــن را جـــّدی بگیریـــد. شـــبهه از 
جمله ی چیزهایی اســـت که عرض کردیم مثل 
موریانه اســـت؛ دشـــمن به این موریانه ها دل 
بسته. شبهه ویروس است.وقتی که وارد شد، 
خارج شـــدنش مشکل است، جزو بیماری های 
مســـری هم هســـت، ســـرایت هم میکند. البّته 
اینکه گفتم »بعضی ها در مقابل تیر و شمشیر 
نتوانســـتند  شـــبهه  مقابـــل  در  ایســـتادند، 
ِبایســـتند«، در این یـــک مقداری هم دنیاطلبی 
نقش دارد؛ این را هم نباید از نظر دور داشـــت.   

 1401/۵/۵  

دست نشاندگان 
دشمن، می خواهند 

مملکت ما   آشفته 
باشد

شبهه زدایی از ذهن مخاطبین را 
جّدی بگیرید
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زینب کبری�عظمت معنوی زن را به جهان و تاریخ نشان داد 

مناسبت  

خانواده ایرانی  

نســـل جوان را باید حفظ کرد. با این روند 
کنونـــی اگـــر مـــا پیـــش برویم، کشـــور پیر 
خواهـــد شـــد. خانواده هـــا، جوانها باید 
تولیـــد مثل را زیاد کنند؛ نســـل را افزایش 
دهنـــد. این محـــدود کردن فرزنـــدان در 
خانه ها، به این شـــکلی که امروز هســـت، 
خطاســـت. این نســـل جوانی که امروز ما 
داریم، اگر در ده ســـال آینده، بیست سال 
آینده و در دوره هـــا و مرحله های آینده ی 
این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه ی 
مشـــکالت کشور را اینها حل میکنند؛ با آن 
آمادگی، با آن نشـــاط، با آن شـــوقی که در 
نســـل جوان هست، و با استعدادی که در 
ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی 

برای پیشرفت نداریم.      1391/۷/19 

یقینًا بدون نیروی جوان مؤمِن ُپرانگیزه ی ُپرتوان، این باِر سنگین 
جمهـــوری اســـالمی پیش نخواهـــد رفت؛ بدون شـــک... بدون 
مدیرّیت جوان و ُپرانگیزه و مؤمن کارها پیش نمیرود، باید جوانها 
آنجا باشـــند. منتها من به این جوانهای عزیزی که حاال الحمدهلل 
وارد میدان کار شدندـ ـ چه در قّوه ی مقّننه، چه در قّوه ی قضائّیه، 
چه در قّوه ی مجریهـ ـ توصیه ای که میکنم این است که اینها سعی 
ه ای برای مسئولّیتهای باالتر قرار 

ّ
کنند این مســـئولّیت کنونی را پل

ندهند؛ توصیه ی اّول من و توصیه ی مهم تر من این اســـت. این 
 جور نباشـــد که ما بگوییم: »حاال این یک ســـابقه برای ما درست 
میکنـــد برای مســـئولّیتهای باالتر«؛ نه، بچســـبید به همین کار. 
برای خدا کار کنید، متمرکز بشـــوید روی مســـئله ای که به شـــما 
مربوط میشـــود؛ چـــه بخش اقتصاد، چه بخش سیاســـت، چه 
بخش فرهنگ؛ بخشهای مختلف. متمرکز بشوید روی مسئله و 
 آن مسئله ای باشید که به شما محّول شده؛ این الزم 

ّ
دنبال حل

ع ما از جوانهایی که مســـئولّیت پیدا کردند، این است 
ّ

اســـت. توق
 مسئله قرار بدهید.     1401/2/۶ 

ّ
که هدفتان را حل

زینب کبری � توانست به همه ی تاریخ و همه ی جهان نشان بدهد. ظرفّیت روحی و عقلی عظیِم جنس زن را؛ 
این خیلی مهم است. به کوری چشم آن کسانی که چه در آن زمان، چه در دوره ی ما هر کدام به نحوی جنس زن 
را تحقیر میکردند و میکنند، زینب کبری توانست نشان بدهد علّو مرتبه ی زن و عظمت قدرت روحی و عقالنی و 
معنوی زن را؛ بیشتر از همه هم همین غربی ها دارند زن را به شکل خطرناکی تحقیر میکنند. این بزرگوار، زینب 
کبری�، دو نکته را نشان داد: یک نکته اینکه زن میتواند اقیانوس عظیمی باشد از صبر و تحّمل؛ دّوم اینکه 
ه ی بلندی باشد از خردمندی و تدبیر؛ اینها را عما زینب کبری �  نشان داد؛ نه فقط به آن عّده ای 

ّ
زن میتواند قل

که در کوفه و شام بودند؛ به تاریخ نشان داد، به همه ی بشر نشان داد.     1400/9/21 
پنجم جمادی االولی، میاد حضرت زینب کبری� و روزپرستار مبارک

نسل جوان می تواند 
مشکالت کشور را حل کند 

 مسئله قرار دهید
ّ

هدفتان را حل

در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره ی کشوری، در فعالیتهای پیشرو 
علمی و فناوریهای  نوین، در رویکردهای ارزشـــی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بســـیج برده میشـــود 
و حضور بســـیج جلوه میکند. ایمان، و عزم، و  احســـاس مســـئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این 
توانائیها و گره گشائیها است. و اینها خود نعمتها و موهبتهای خداوند است  که باید با شکر الهی و مراقبت 

دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.     1399/9/۵  

عکس نوشت  

دیدار جمعی  از مسئوالن  بسیج  و بسیجیان  نمونه  با رهبر انقالب در تاریخ 1379/9/5

در دفاع از کشور، خدمات حیاتی و ایجاد فضای معنوی حضور بسیج جلوه می کند 

حزب اهلل این است  

جهاد تبیین   


