
 

 

  

 

باید به حاکمیت تفکر بسیجی در این کشورر          
 اندیشید و برای آن برنامه ریخت.

از پیش در درون       نخست، این تفکر باید بیش      
دارالحکرمه، حاکمیت یابد تا بتران جامعوه را         

خصور  در       سری پیش آورد. مسئرلیون ببوه           نیز به این  
هوای بسویوجوی          های کلیدی( بدون اخالق بسیجی و آرمان         مسئرلیت

عیار اسالمی برقرار کنونود        نخراهند ترانست در این کشرر حکرمت تمام      
 زیرا بدون مردان صالح، اصالح اجتماع، محال است.

بسیجی، پابرهنه برد، کینه طبقاتی نداشت، اما پابرهنه برد، اگر توموام              
دار هوم پویودا           گشتیم به گفته امام، یک بچه سرموایوه        ها را می    جبهه
دارها بیرون نیامدند. هشت سوال         ها از خانه سرمایه     کردیم. بسیجی    نمی

در این کشرر سیل خرن و آتش جاری برد و این فقرای نماز شب خراِن             
این جامعه بردند که تن به هزار مصیبت دادند. امام از جنگ فقر و غنوا                 

 –که یقیناً یک جنگ حقیقی است و یقیناً یک جنگ طبقاتی نیست    –
صراحت نام برد ولی برخی همچنان اصرار دارند که از چنین جنویوی           به

عنران خبری نیست. ولی خبری هست. رهوبور              هیچ  در اسالم اصالً و به    
کو،،     بار بلکه بوارهوا. هویوچ           ها از اسالم پابرهنه گفت. نه یک         پابرهنه
کاری کنود،     تراند حافظه این مردم را دست       وقت و هیچ عنرانی نمی      هیچ
 ها را از یاد ببرد. تراند این مرضع الهی مرجع تقلید بسیجی نمی

ای حساس از جنگ حو  و        عنران جبهه   وفاداری به جنگ فقر و غنا به      
باطل و خدا و طاغرت، از ارکان تفکر بسیجی اسوت و ایون جونوگ،               

تصریح امام از      ب، ندارد؛ زیرا نبرد عدالت و ظلم، پایانی ندارد و به            آتش
 آدم تا ختم زندگی ادامه دارد. 

ح  فقرا نزد اغنیاء جامعه است. فقرای جامعه در امرال اغنیای هوموان               
اند و اغنیای جامعه در گناهان فقرای هوموان جواموعوه                  جامعه شریک 

اند. در تفکر بسیجی، فقیر و غنی را به همزیستی غویورعواد نوه                  شریک
گیرد و سپ، بیون آنوان          کنند بلکه ح  فقیر را از غنی می         ترصیه نمی 

 بندند. عقد اخرت می
کنند  قدر احتیاط نمی در تفکر بسیجی در اعدام یک مفسد اقتصادی، آن

که دو بار حکم اعدام او از سری قاضی شرع، تجدیدنظر کنند و سپ، او 
نیاران را  از درون زندان، به مزاح، لطیفه بیرید و دست بیندازد و روزنامه    

هایی بشرد، اگر در حو         جا چنین احتیاط    تهدید به انتقام کند، اگر همه     
هایی بشرد، این جامعه مشکلی نخراهود         فقرا و مظلرمین، چنین احتیاط    

 داشت.
در تفکر بسیجی، نخست عدالت، سپ، رشد اقتصادی، نخست تعودیول            

المللی. نخست فشردن حلقرم غارتیران سپ،  ثروت سپ، پیشرفت بین
 ارتقا سطح رفاه، نخست عدالت و سپ، هر چیز دییری.

در تفکر بسیجی، نخست عدالت سپ، رشد اقتصادی، نخست توعودیول     
المللی. نخست فشردن حلقرم غارتیران سپ،  ثروت سپ، پیشرفت بین

 ارتقاء سطح رفاه، نخست عدالت و سپ، هر چیز دییری.
بدون مبارزه مردانه با اتراف، اسراف و تکاثر تمرکزهای مکنده پورل در              

نشیونوی،     نشینی و کاخ    رسیم. کرخ    اجتماع، به هیچ پیشرفت انسانی نمی     
هایشان   اند با پرل    کنند و مانده    ها که پرل، قی می      هر دو باید برافتند، آن    

های مطلرب  یک انسان اند، هیچ   زانر درآمده   ها که دییر به     چه بکنند و آن   
 انبیاء نیستند.

ها را پامال کرده و آبروی نظام مقدس و نیز معنریت          عیاشانی که تکلیف  
انقالب خرنین ما را تهدید کرده و جنازه شهدای بسیج را با پورزخونود،                

هایوی کوه       کردند، باید در این جامعه پایمال شرند و خانراده          تشییع می 
اند و محرومیت کشیدند، فقرا و محرومیون ایون جواموعوه                  شهید داده 

ح  الهی و مشروع خریش برسند.    خررده با  بیایند و به      مؤمنین ترسری 
تفکر بسیجی، بندگی خدای متعال است و استرداد حوقورق فوقورا و                  

ای از این تفکر و تکلویوف    محرومین از اغنیاء و مستکبرین جامعه، شعبه  
 شرعی است.

ما و هرک، مسئرلیتی در این نظام به عهده دارد و نیز هوموه موردم،              
تکلیف دارند که برای برقراری عدالت اجتماعی قیام کننود و عودالوت                
اجتماعی راهی جز عدالت فردی و تقریت تقری ندارد. آن تکلیف همین      
است: قیام برای عدالت فردی و اجتماعی  و این جز با ترویوج روحویوه         

 بسیجی، شدنی نیست.

آن روزها که در جبهه هر زیارت عاشررا مقدمة عملیاتی برد که             
خراند، ضد انقالبهای مذهبی      خرن قلب بسیجیها را به خرد می       

هزار هزار بار ذکر گفتند و ترسل پیدا کردند و اشک ریختند و               
 کدامشان نیامد. خرن از دماغ هیچ

ضد انقالبهای مذهبی دوست داشتند برای حسینی گریه کنند که به تاریخ             
گرنه که برای اهل      پیرسته است. حسین زنده برای آنها خطرناك برد. همان         

هل من ناصر   »کرفه. ممکن برد از حنجر چنین حسینی هر لحظه ندای              
 فرران کند. «ینصرنی

خراهند همان بالیی را      این روزها چه بسیار ضد انقالبهای انقالبی که می         اما  
ترین حماسة تاریخ آوردند با دفاع          که ضد انقالبهای مذهبی بر سر بزرگ        

 مقدس تکرار کنند.
 را بپرشانند و بفرامرشانند. «جنیی که هست»،  «جنیی که برد»خراهند در سرگ  می

سرایی کنند و به یاد شهدایش        نرحه  «جنیی که برد  »برای    -تا دلتان بخراهد   -حاضرند
اشک بریزند به شرط آنکه در همان تاریخ و جغرافیا باقی بماند و پایش را از گلیمش                     

 خررد. درازتر نکند. جنگ به درد امروز ما نمی
 شمرد: می ولی حضرت روح اهلل دستاورهای جنگ را بر

 ایم. ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر کرده -
 ایم که باید روی پای خردمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده -
 ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. -
 تر استمرار روح اسالم انقالبی در پرتر جنگ تحق  یافت... و از همة اینها مهم -

 و اما کدام اسالم انقالبی؟
 به احترام خرن شهدا خراهرم حجابت، برادرم نیاهت و دییر هیچ! آیا فقط همین؟

 شده است بیرییم؟:
 المال را غارت نکنید. به احترام خرن شهدا بیت -
 به احترام خرن شهدا مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را به رسمیت بشناسید. -
 ها و کارگران شالق نزنید.  به احترام خرن شهدا به بدن نحیف منصرر نظری -
به احترام خرن شهدا به فکر محرومین و مستضعفین عالم باشید و دست از مبارزه با                    -

 آمریکا نکشید.
 شرد از شهدا گفت و اهل مبارزه نبرد؟ میر می

جنگ هشت ساله نمرده است که برایش مجل، ختم بییریم. جنگ هشت ساله شهید                
 شد. و شهید زنده است. و خرن شهید در همة رگهای جامعه جاریست...

امروز جنگ ح  و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، جنگ               »و فرمرد:   
 «درد شروع شده است... ها و مرفهین بی پابرهنه

 

 جنگی که بود، جنگی که هست...
مسئرل اقتصادی بازار اهراز،      «ابن هَرمَه »دهند    السالم خبر می    به امیرمؤمنان علی علیه   

ای کرتاه ولی در نهایت شفافیت و         رشره گرفته است. امامبع( به ابن رفاعه حاکم اهراز، نامه      
 قاطعیت نرشت. ترجمه نامه این است:

  
هنیامی که نامه مرا خراندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی »

-کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهراز بنری، که من                   
چنین عقربتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کرتاهی کنی، که                 -علی

نزد خدا خرار می شری، و من به زشت ترین صررت ممکن تر را از کار بر کنار می کنم و                      
 خدا آن روز را نیاورد. 

تازیانه به او بزن و او را در بازار بیردان.            ۵۳و چرن روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و   
و هر ک، گراهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با گراه قسم بده، و مبلغ               
را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را خرار و سر افکنده و بی آبرو                       
به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند بیذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی                       

 برایش خرراك یا نرشیدنی یا پرشاك یا زیر اندازی آورد به او برسان. 
میذار مالقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخیریی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد                    
شدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزیبعذری( به او آمرخته است               

 که به مسلمانی زیانی می رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا تربه کند. 
شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! میر بترسی که بمیرد، در  

این صررت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنرز طاقت تازیانه خرردن دارد، پ، 
به او بزن. و برای من بنری، که          -تازیانه نخستین   ۵۳به جز     -تازیانه دییر   ۵۳روز،    ۵۳از  

درباره بازاربو نظارت بر آن( چه کردی، و پ، از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در                      
 «ضمن حقرق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن

دهد، بلکه    امام بع( نه تنها به فرماندار اهراز دسترر مخفی کردن و پرشاندن مسأله را نمی               
دهد او را رسرا کند تا همه بدانند و بشناسند. او خیانت کرده و آبروی حکرمت                   فرمان می 

 دینی و خدا را ریخته است، پ، تر هم آبروی او را بریز.
گریند اگر متهمان مفاسد اجتماعی را معرفی کنید و             ای می   دو نظریه اینجا هست. عده     

 رود. صدایش را دربیاورید، آبروی حکرمت دینی می
اما نظر علیبع( این است که اگر معرفی نکنید و صدایش را درنیاورید، آبروی حکرمت                   

 رود! دینی می
 در قسمتی از عهدنامه مالک، به او می آمرزد:

اگر کسی از کارگزارانت و یا نزدیکانت خیانتی کرد و به امرال مردم و بیت المال مسلمانان              
بند   دست درازی کرد، او را به خراری و مذلت بکش، و نشان خیانت را بر او ببند و گردن                    

 ننگ و تهمت را بر گردنش بیفکن.

 جزای خیانت یک کارگزار

...ما مظلرمین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنیانیم. ما غویور از         
خدا کسی را نداریم. و اگر هزار بار قطعه قطعه شریوم، دسوت از                  

 داریم... مبارزه با ظالم بر نمی
...مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قرا در جهان به نفع آنان    

شرد؛ و هر روز شویوطوان          برقرار نشرد، همیشه منافع بییانیان بر منافع آنان مقدّم می         
آورند. راستی اگور      ای را به وجرد می   بزرگ یا شرروی به بهانه حفظ منافع خرد حادثه        

مسلمانان مسائل خرد را به صررت جدی با جهانخراران حل نکنند و   اقل خرد را به                  

مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسرده خراهند برد؟ هم اکنرن اگر امریکا یک کشورر               
اسالمی را به بهانه حفظ منافع خریش با خاك یکسان کند، چه کسی جولوری او را                    
خراهد گرفت؟ پ، راهی جز مبارزه نمانده است، و باید چنگ و دندان ابرقودرتوهوا و            
خصرصاً امریکا را شکست، و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمرد: یا شهادت. یا پیروزی. 

 که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است...
...امروز جنگ ح  و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکوبوار، و جونوگ              

 درد شروع شده است... ها و مرفهین بی پابرهنه

...امروز جهان تشنه فرهنگ اسالم ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکویوالت                 
بزرگ اسالمی رون  و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خراهند برد. اموروز                    
خمینی آغرش و سینه خریش را برای تیرهای بال و حرادث سخت و برابر همه ترپها و     
مرشکهای دشمنان باز کرده است و همچرن همه عاشقان شهادت، برای درك شهادت      

شناسد. و ما باید   کند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی    روزشماری می 
 مان بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم... در جنگ اعتقادی

 جنگ فقر و غنا 
بس ندارد! آتش  

 فرازی از پیام پذیرش قطعنامه امام خمینی )ره(

 جنگ ناتمامـــــــــــ 
 امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ فقر و غنا شروع شده است. امام خمینی )ره(

تیر، سالروز صدور پیام قطعنامه ترسط امام خمینی بره( 29ی  ویژه |ی جنگ ناتمام  نامه ویژه  

2صفحه   

 معجزه بزرگ انقالب

ای  اهلل خامنه ی آیت ی نمازجمعه بخشی از خطبه

 دو روز پس از  صدور پیام قطعنامه



 

 

هویت!! دفاع مقدس بی   
امروز با گذشت حدود سه دهه از جنگ             
ضرورت بازگشت به تحلیل امام خمینی از          

نماید. امام در این       دفاع مقدس ضروری می    
دهد   تحلیل یک چارچرب کلی به دست می       

 ی محرری است. که شامل چند دوگانه
 «جنگ ح  و باطل   »های مفهرمی،     یکی از این دوگانه   

است. جنگ ح  و باطل اشاره به ماهیت اعتقادی               
( و عقیدتی بصحیفه امام        96:   12بصحیفه امام ج   

( دفاع مقدس دارد و مفهرم جنگ             78:       12ج
بخشد: یکی قیرد     ساله را از دو قید مهم رهایی می          هشت

تاریخی و دییری سرحدات جغرافیایی. از منظر امام             
«از آدم تا خاتم   »خمینی دفاع مقدس،بخشی از یک جنگ است که          

( ادامه داشته و دارد. قید مهم دییر نیز          172:     12بصحیفه امام ج  
جغرافیاست یعنی جنگ محدود به مررد خا  تجاوز عراق به مرزهای 
جنربی و غربی ایران نیست؛ و این یعنی تبدیل دفاع مقدس به یک               

 های فراوانی برای بازترلید دارد. مفهرم کالن که قابلیت
شرد جنگ محدود به تاریخ و جغرافیا  نیری اگر چه باعث می این کالن

دهد: اگر دفاع     نباشد اما یک آسیب محتمل را در کمین آن قرار می            
آن را بازترلید نکنند؟     زمان است چرا همه     مکان و بی    مقدس خربی بی  

تفاوت   مآبان ضد انقالب یا بی      داران یا متحجران و مقدس      چرا سرمایه 
مداران و دییران،     نسبت به انقالب، چرا مدیران ناکارآمد و سیاست         

ها نترانند اردوی     نترانند آن را با نیاهی ابزاری بازترلید کنند؟ چرا این         
ی شهدا برگزار کنند؟ چه چیزی بهتر از            نرر ببرند و یادواره      راهیان

ها یک منبع راییان ترلید مشروعیت         تراند برای آن    دفاع مقدس می  
 باشد؟

آن را طرری معرفی      «هریت دفاع مقدس  »اما امام خمینی با تعریف      
مآب و یا  دار زالرصفت و یا هیچ متحجر مقدس کند که هیچ سرمایه می

و نه هیچ ک، دییری؛ اگر هم بخراهد نتراند دفاع                زده  انسان غرب 
جنگ «ی مفهرمی،     مقدس را مصادره و از آِن خرد کند. این دوگانه           

ست. امام خمینی اصل دفاع مقدس را در نهضت مقدس            »فقر و غنا  
فرمایند:   کنند. امام خمینی در پیام قطعنامه می         فقر و غنا تحلیل می    

امروز جنگ ح  و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و                   »
 «درد شروع شده است. ها و مرفهین بی استکبار و جنگ پابرهنه

تراند به بازترلید     دار می   زده یا سرمایه    با این تعریف دییر نه آن غرب       
جنگ، با این چارچرب معنایی بپردازد و نه آن متحجر. در حالی که از 
منظر امام خمینی جنگ فقر و غنا یک چارچرب اصیل در تحلیل                

:    12دفاع مقدس است که هم فراتاریخی استبصحیفه امام ج              
(. دعرت   7۳:       12(و هم فراجغرافیاییبصحیفه امام ج           172

وفراخران امام خمینی به این جنگ نیز وجهی کامال جهانی دارد               
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 مراجعه کنید. tabagheh3.ir جهت مطالعه بیشتر به وبالگ

باره ادا    خراستیم که ح  سخن را دراین       اگر ما می  
بکنیم باید پیام بلنِد زیبای استثنایِی ماندگاِر            

جا مطرح    تاریخی رهبر و امام عزیزمان را در این        
زدیم.   کردیم و در پیرامرن آن حرف می             می

حقیقتًا این پیام یکی از آیات و معجزات بزرگ این انقالب             
نشدنی است که بر سَردَر       ی زرینِ پاك    است؛ این پیام، لرحه   

ی این نظام عظیم اسالمی،       این انقالب و بر پیشانی و کتیبه      
ها باید سخن     تا ابد خراهد ماند... در ستایش این پیام، ساعت      

گفت و در تفسیر این پیام عمری را باید صرف کرد... این               
قدر   ی ما بشرد... این پیام باید آن          پیام باید فرهنگ جامعه    

ها گفته بشرد و       قدر بر سر منابر و تریبرن        تکرار بشرد، آن  
قدر باید جزوه و کتابی که          شرح و ترضیح داده شرد، آن       

ی پدران و     ها برسیله   حاوی این پیام خراهد شد، در خانه        
مادران و جرانان بزرگ خانراده برای دییران خرانده بشرد،           

ها بیردد تا     ها و ذهن    ها و دل    قدر باید این پیام در زبان        آن
 رنگ ثابت ملت ما و فرهنگ ناستردنیِ انقالب ما بشرد.

ای که امام بر روی آن تکیه          ترین مسأله   ترین و اصلی    ...مهم
ی عدالت اجتماعی است و از بین رفتن              کنند مسأله   می

تمایزات فقر و غنا به شکل وحشتناکی که بر اثر تحمیل               
جامعه برجرد آمده و متأسّفانه همچنان در          دشمنان در این  

بخش مهمی هنرز ادامه دارد. عدالت اجتماعی یعنی در              
جامعه فقیر نباشد؛ یعنی خیرات و برکات جامعه تنها به سرد 

ی از مردم و به زیان اکثریت قاطع مردم مصرف              یک دسته 
 نشرد.

اند؛   ی امام امت     ...محرومان و پابرهنیان مررد ترجه ویژه        
ها کسانی    ها لشکریان اصلی و حقیقی انقالبند؛ این            این

ها   هستند که در طرل تاریخ، پشت سر پیغمبرها، همین            
ها کسانی هستند که دشمنان و مخالفان            اند؛ آن   ایستاده

یعنی طبقات پست معرفی        «ارذلرن»ها را      پیغمبران آن 
های   ها را خردی   الشّأن الهی آن کردند، اما پیغمبران عظیم  می

دانستند و همّتشان برای      نهضت و حرکت الهی خردشان می     

ی   ها برد. عدالت اجتماعی یعنی آن چیزی که در آیه               آن
عنران هدف از ارسال رُسُل و بعثت انبیاء معرفی شده  قرآن به
 «لِیَقرمَ النّاسُ بالقسط»است: 

آمدن پیغمبران برای این است که در جامعه عدالت                  
های جامعه،    کلفت  اند تا گردن    اجتماعی باشد. پیغمبران آمده   

خررهای جامعه، زالرصفتان جامعه، استثمارگران جامعه،  مفت
غمان مرفّه جامعه را سر        دردان و بی    زراندوزان جامعه، بی  

جای خردشان بنشانند و مستضعفان، محرومان، پابرهنیان را 
به حقرقشان برسانند. این بایستی هدف اصلی انقالب باشد،          
در قرانین، در اجرائیات، در برخررد مأمررین با مردم، در              

ها باید    ها، در تبلیغ    گذاری در سطح جامعه، در گفتن        ارزش
ای   در رأس امرر قرار بییرد. اگر عدالت اجتماعی در جامعه           

وجه   هیچ  نباشد، هدف اعالی دین یعنی تکامل انسانی به          
بدست نخراهد آمد در سطح عمرم جامعه؛ و خاصیت بزرگ           

ی اسالمی در     ی بزرگ جامعه    و نشانه 
 ی طاغرتی همین است. مقابل جامعه

ای است که وقتی نیاه       ی اسالمی آن جامعه     جامعه
ها   کنند، در آن از تبعیض و ظلم و نابرابری             می

ای نباشد؛ در آن از فقر و از محرومیت            هیچ نشانه 
خبری نباشد. ما باید همت کنیم. استکبار جهانی و ایادی و            

های بعد از انقالب با پیش آوردن           مزدورانش در این سال    
های فراوان ما را از این کار عقب                مسائل و مشغرلیت   

انداختند. ما باید در این ده سال در این زمینه بیش از این               
رفتیم. این یک پیام بسیار مهمی است. آنچه باید             پیش می 

قانرن بشرد، آنچه باید در قرانین تجّلی پیدا کند، آنچه باید            
مسئرلین کشرر در گفتارشان و در عملشان و در اجرائیاتشان 

آن را    -بخصر  در روش زندگیشان   -و در روش زندگیشان،     
 نشان بدهند، این است.

طلبی است.    کنند، خطر رفاه    ی دییری که امام تکیه می       نکته
طلبی مخصر  آن کسانی نیست که به عنران             خطر رفاه 

ها شناخته شدند؛ آن       غم  دردها و بی    مرفهین جامعه و بی    
ها هم باید خردشان را  که دل در گرو انقالب دارند، آن کسانی

طلبی حفظ کنند. این       طلبی و راحت     از شر شیطان رفاه    
برای نفرس  -گر است؛ این شیطان، بسیار          شیطان، وسرسه 

طلبی بیفتند، نباید     پرجاذبه است. نباید به دام رفاه        -ضعیف
به دنیاطلبی رو بیاورند. آن کسانی که بعنران سربازان انقالب 

اند، و این     و راهروان انقالب یا پیشروان انقالب شناخته شده        
بیشتر ترجّهش به ما مسئرلین است. ما باید خیلی مراظب            

طلبی نیفتیم. این پیام را       خردمان باشیم از اینکه به دام رفاه      
یکایک مجریان کشرر، یکایک مسئر ن، یکایک نمایندگان         
مجل، شررای اسالمی، یکایک علما و روحانیّرنی که در              

 مصادر امرر قرار دارند باید مررد ترجه قرار بدهند.
حقیقتًا اگر ما بخراهیم قدر این پیام را بدانیم و از آن                   

ها را تکرار کنیم، تکرار کنیم،            قدردانی بکنیم، باید این     
بیرییم، بیاندیشیم، تعلیم بدهیم، یاد بییریم تا به صررت            

 یک فرهنگ در جامعه در بیاید.
 

ی بزرگ انقالب معجزه  
  ای دو روز پس از  صدور پیام قطعنامه اهلل خامنه ی آیت ی نمازجمعه بخشی از خطبه

 جنگی که فراموش شد
ی   شرد که تا حرف از قطعنامه       چند سالی می 

آید، آنچه به عنران          به میان می       ۳67

ی اصلی، محل بحث و جدل واقع             مسئله

شرد، یافتِن عامالِن تحمیل قطعنامه به          می

ای که حتمًا واجد اهمیت است و باید           امام است. مسئله  

در آن کنکاش کرد. اما اینکه این مرضرع، بقدری بزرگ          

شرد که حتی مجال و انییزه را برای ترجه به پیام امام             

به مناسبت پذیرش قطعنامه بییرد، قطعاً خطاست. با هر  

تحلیلی، امامبره( وقتی قطعنامه را پذیرفت، مانیفست          

ی این واقعه منتشر کرد تا         شررانییز انقالب را به بهانه     

مردگی آن روزگاِر نیروهای انقالب را درمان کند و هم         هم یأس و دل 

ها،   را ترسیم کند. ایشان در حالیکه غالب انقالبی              مسیرِ پیشِ رو  

دیدند،   ی پذیرش قطعنامه، آماِل آرمانی خرد را نافرجام می           براسطه

ای فراخ و حساس و حیاتی را برای آنها گشرد تا بدانند که                   جبهه

جنگ، نه تنها تمام نشده که تازه آغاز شده. جنگ فقر و غنا، جنگ               

 استضعاف و استکبار و ...

ی استراتژیکی با     ست به امام که از کنار چنین منظرمه          ظلم بزرگی 

 سرانجام بیذریم.  های بی دستاویزهای سیاسی و بحث

بازان است تا     چنین رفتاری با مانیفست جنیی امام، مطلرِب سیاست       

 اذهان را میدان اصلی نبرد منحرف کنند.

 اند باید یکدیگر را تحمل کنند. دو جناح سیاسی عمده فهمیده

 تقسیم عادالنه 
 سن و سال پسر تر هستم، من هم

 سن و سال پدر من هستی. تر هم

 کند، خراند و کار نمی پسر تر درس می

 خرانم. کنم و درس نمی من کار می

 پدر من نه کار دارد، نه خانه،

 تر هم کار داری، هم خانه، هم کارخانه؛

 کنم. ی تر کار می من در کارخانه

 و در این کارخانه همه چیز عاد نه تقسیم شده است:

 سرد آن برای تر، دود آن برای من.

 کنی. کنم، تر احتکار می من کار می

 کنی. کنم، تر انبار می من بار می

 بری. برم، تر گنج می من رنج می

 کنم. ی تر کار می من در کارخانه

 جا هیچ فرقی بین من و تر نیست: و در این

 شری، کنم، تر خسته می وقتی که من کار می

شرم، تر برای استراحت به         وقتی که من خسته می      

 روی، شمال می

شرم، تر برای معالجه به خارج          وقتی که من بیمار می     

 روی. می

 کنم. ی تر کار می من در کارخانه

 ی کارها به نربت است: جا همه و در این

 کنی، کنم، تر کار نمی یک روز من کار می

 کنم. کنی، من کار می روز دییر تر کار نمی

 کنم ی تر کار می من در کارخانه

 ی تر خیلی خیلی بزرگ است. کارخانه

 ی تر هر قدر هم بزرگ باشد، اما کارخانه

 تر نیست. ی خدا که بزرگ از کارخانه

 تر است. ها بزرگ ی کارخانه ی خدا از همه کارخانه

 ی کارها به نربت است، در کارخانه خدا همه

 شرد. در کارخانه خدا همه چیز عاد نه تقسیم می

 کنند. در کارخانه خدا، همه کار می

 کند. در کارخانه خدا، حتی خدا هم کار می
 

 

جنگ بین فقر و غنا از تعالیم همه ادیان الهی            
است. علما اگر بخراهند وارث راستین انبیاء           
باشند نباید از مالی دنیا چیزی به ارث بیذارند          
و باید همراره جنگ بین فقر و غنا را سرلرحه            
رفتار و سلرکشان قرار دهند. علما، مربیان و            
معلمان باید مسیر، تعلیماتشان به پیروی از           
پیامبران جنگ بین فقر و غنا باشد برابر با               
قسط در تمام زمینه هاست. در مکتب ما               
همانند سایر مکاتب الهی جنگ بین فقر و غنا           
از جنگ های مقدس و بنیادین محسرب می           
شرد و این جنگ در تمامی طرل تاریخ تا               
نابردی ظالمین، همانند نماز و سایر واجبات           
دینی برای ما از طرف پیامبران ترسیم شده            
است و حکم عبادت را دارد. علما، معلمان و             
مربیان از انبیاء تعالیم الهی را به ارث میبرند و           
تبیین جنگ بین فقر و غنا از تعالیم گرانقدر            

 2۳/7/8۳پیامبران است. 
، 22، شماره   2۵8۳*ماهنامه بیان، آذرماه       
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به کانال 

تلگرامی ابتدا 

 بپیوندید...

 
تیر امام خمینی پیامی را صادر کورد کوه بوه                16

ی زرین، سَردَر انقالب، و    ی رهبرانقالب لرحه    فرمرده
قودر توکورار         کتیبه نظام اسالمی است و بایود آن        

شد،  ها گفته می قدر بر سر منابر و تریبرن شد، آن می
ی    ها برسیلوه    شد، در خانه    قدر جزوه و کتاب می      آن

پدران و مادران و جرانان بوزرگ خوانوراده بورای               
ها و     ها و دل    قدر در زبان    شد، آن   دییران خرانده می  

گشت تا رنگ ثابت ملت ما و فورهونوگ             ها می   ذهن
 انقالب ما شرد. 

ایم، ولی    از پیام قطعنامه، فقط جام زهرش را شنیده       
 ایم! یش را ندیده«جنگ فقر و غنا»

ایم، ولوی      سرایی کرده   برای پایان جنگ بسیار نرحه    
را    «امروز جونوگ شوروع شوده اسوت             »مارش  
 ایم! ننراخته
 سال سانسرر پیام قطعنامه را پایان دهیم. 16باید 

 تران انجام داد: کارهایی که می
تیر با مرضرع تبیین  16.  برگزاری نشست در روز 2

 پیام قطعنامه
 تیر 16. اکران ویدئرهای مرتبط با 1
 خرانی پیام قطعنامه های جمع  .  برگزاری حلقه۵
 . تبیین چهره به چهره2
. تکثیر و ترزیع پیام امام به صررت کامل یا گزیده  ۳

 در مساجد، نمازجمعه و ...

 جنگ بنیادین
 گفتاری از سیداحمد خمینی

 فراخوان

 

تیر، سالروز صدور پیام قطعنامه ترسط امام خمینی بره( 29ی  ویژه |ی جنگ ناتمام  نامه ویژه جنگ ناتمامـــــــــــ   

 نامه الکترونیکی جنگ ناتمام ویژه

 وی تی وابسته به مستضعفین

سایت: 

تلیرام: 

اینستاگرام: 

 امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ فقر و غنا شروع شده است. امام خمینی )ره(


