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شــهادت حضــرت زهــرا ( )بــر همــه مســلمانان تســلیت بــاد
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صبح دیروز رهبر انقالب تشریح کردند

وظیفهمردم
در قبال شهادت حاج قاسم
دارند تالش میکنند نظر مردم را عوض کنند
هفتـه
این روزها ،در روزهای پس از شــهادت ناجوانمردانهی
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،بهدست شقیترین
افراد بشر که احساســات جمعیت میلیونی ملت ایران
را جریحهدار نمود ،یک کلیدواژه بر ســر زبان پیر و جوان و زن و مرد
ایرانی است« :انتقام ســخت» .رهبر انقالب در دیدار با اقشار مختلف
مردم قم در روز چهارشنبه  18دیماه با اشاره به همین موضوع انتقام
سخت و اینکه «یک سیلیای دیشب به دشــمن زده شد» 98/10/18
اما به موضوع مهم دیگری اشــاره کردند و یــک وظیفهی عمومی و
قبال ماجرای شهادت مظلومانهی حاج قاسم سلیمانی
همگانی را در ِ
توجه این است که خب حاال
مهم قابل ّ
متذکر شــدند« :یک نکتهی ّ
مهمی اتّفاق افتاده است؛
وظیفهی ما چیست؛ باالخره یک حادثهی ّ
مهم دیگری است در یک ناحیهی دیگری .آنچه
بحث انتقام... ،بحث ّ
وظیفهی ما به عنوان مردم ،به عنوان آحاد جمهوری اســامی است:
ا ّوالًدشمنشناسیاست؛درشناختدشمناشتباهنکنید.نگوییدکه
خب همه میدانیم؛ بله ،شما میدانید که دشمن کیست؛ ...ا ّما تالش
قضیه را بعکس کنند،
وســیعی دارد انجام میگیرد برای اینکه این ّ

اطالعنگاشت |
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انقالبیگری خط قرمز حاج قاسم بود

نظر مردم را عوض کنند ،با شیوههای پیچیدهی تبلیغاتی؛ همه باید
مراقب باشند 98/10/18 ».اما چرا این موضوع مهم است و رهبر انقالب
نسبت به آن هشــدار دادند؟ به نظر میرسد به این دلیل که «یکی از
کارهای آمریکاییها در این سالهای آخر ،این بوده که کسانی را وادار
کنند به ب َ َزککردن چهرهی آمریــکا؛ به اینکه اینجور وانمود بکنند
که آمریکاییها اگر هم یک روزی دشمن بودند ،امروز دیگر دشمنی
نمیکنند؛ هدف ایناست .هدف این است که چهرهی دشمن برای
ملّت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی
خودش را اعمال کند و خنجر را از پشــت فرو کند؛ هدف این است».
 94/8/12مث ً
ال یکی از مصادیق این ماجرا در جریانی ظهور و بروز پیدا
کرد که پس از ماجرای برجام تالش میکرد تا از فضای بهوجود آمده
اســتفاده کند و چنین وانمود کند که همهی مشکالت ما با آمریکا
حل شده است؛ و یا چندی بعد راه حل مشــکالت کشور را از طریق
مذاکرهیباآمریکاپیگیریکند.
سهسؤالاصلی
رهبرانقالباگرچهدرمقاطعمختلفدربارهیموضوعدشمنشناسی
صحبت کردهاند ،اما در دیدار اخیر سه محور اساســی را در این باره

اخبار مقاومت |

روایت تاریخی |

2

آزادسازیقدسازهرزماندیگرینزدیکترشدهاست

شهید ابومهدی مصداق «و بَیِّض َوجه ِی بنورک» بود

مطرح کرده اند :خب باید «اوالً دشمن را [بشناسیم]؛  ...بعد ،دانستن
نقشهی دشمن؛ دشمن چه کار دارد میکند ،چه کار میخواهد بکند؛
و بعد ،دانستن شیوهی مقابلهی با نقشهی دشمن؛ این را باید مردم ما
بدانند 98/10/12 ».پاسخ به هر یک از این سه سؤال فضای روشنتری
برای تحلیل صحیح و مواجههی واقعبینانه با مسائل کشور و جهان در
مقابل دیدگان ما بهوجود میآورد .و اما محور اول ،شناخت دشمن :در
شناخت دشمن نباید اشتباه کرد و دشمن اصلی و فرعی را از یکدیگر
باید تمیز داد .اما دشمن اصلی ملت ایران کیست؟ «دشمن عبارت
استازآمریکا،رژیمصهیونیستیودستگاهاستکبار؛دستگاهاستکبار
فقطآمریکانیست،فقطدولتهانیستند؛یکمجموعهایازکمپانیها
وغارتگراندنیاوستمکاراندنیاوماننداینها[هستند]کهباهرمرکزی
که با ستم و غارتگری مخالف باشــد مخالفند؛ دشمن اینها هستند.
دشمن اینها هستند؛ ما فالن ِ
دولت در منطقه یا بیرون منطقه که حاال
یک وقتی یک حرفی هم علیه ما بزند و یک چیزی هم بگوید را دشمن
بهحسابنمیآوریم؛اینهادشمننیستند98/10/18».
تردیدافکنی،فشاراقتصادی،فشارروانیوفشارعملی
پرسش دوم در بحث دشمنشناسی این است که نقشه دشمن 3
۴

اگرضعیفباشیم،حتیصدامهمبهماحملهمیکند

| این شماره تقدیم می شود به روح واال ،مطهر و طیب شهید ابومهدی المهندس

شهیدابومهدی(رضواناهللتعالیعلیه)-مردنورانی،مردمؤمن،مردشجاعکهانسانوقتینگاهمیکرد،چهرهیاومصداق«وب َ ّ ِیض َوج ِهیبنورک»[بود]؛ابومهدیاین
جوریبود؛چهره،چهرهینورانیمعنویِ خدایی-شهیدسلیمانیباامثالاینجورانسانهایمؤمنوشجاعونورانیتوانستندکارهایبزرگیراانجامبدهند98/10/18 .
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مختصات حمله موشکی ایران
به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا

بیانات جدید رهبر انقالب درباره سردار دلها

انقالب یگری خط قرمز
حاج قاسم بود
روز جمعــه  13دی  ،98هرگز از حافظهی ملت ایــران پاک نخواهد شــد؛ روزی که یکی از

پایگاه عین االسد در اواخر سال  1980میالدی ،در غرب استان االنبار عراق احداث شد که پس از
سقوط صدام ،به دست ائتالف آمریکایی افتاد .از قابلیتهای ویژهی این پایگاه ،باندی به طول4000
متراستکهقابلیتنشستوبرخاستجنگندهرادارد.بهگفتهیآمریکاییهااینپایگاه«،پایتخت
ایاالت متحده در عراق» است و معموال در مواقعی که مسئوالن آمریکایی بدون خبر قبلی از مقامات
عراقبهاینکشورسفرمیکنند،بهاینپایگاهمیآیند.گفتهمیشودحدود 2000نظامیآمریکایی
دراینپایگاهمستقرهستند.
پایگاه عیناالسد ویژگیهای متعددی دارد که آن را برای مقامات آمریکایی مهم میکند :اول آنکه
آمریکاییها به عیناالسد بهعنوان یک پایگاه برای حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی در مقابل
حملهی احتمالی ایران و محــور مقاومت نگاه میکنند .دوم اینکه ایــن پایگاه دارای مجموعهی
رادارهای نظامی پیشرفته اســت که برد آن تا شــرقیترین نقاط ایران و تا غربیترین نقاط رژیم
صهیونیستی میرسد و در این حمله ،این تجهیزات نابود شدند .سوم اینکه این پایگاه ،بزرگترین
مرکز نگهداری و استفاده از تسلیحات و ابزارهای نظامی هوایی از جمله جنگندهها ،هلیکوپترها و
پهپادهای پیشرفتهی آمریکایی است .چهارم هم اینکه گفته میشود همین پایگاه بود که در ترور
شهیدحاجقاسمسلیمانیدخالتداشتهاست.
الزم به ذکر است طبق اعالم منابع آگاه داخلی ،تعداد کشتههای آمریکایی در این حمله ،از مرز 80
نفر فراتر رفته است .در بخشی از بیانیهی روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دراینباره
چنینآمدهاست:بهشیطانبزرگ،رژیمسفاکومستکبرآمریکاهشدارمیدهیمهرشرارتمجدد
وتجاوزیاتحرکدیگرباپاسخدردناکتروکوبندهتریمواجهخواهدشد.

اخبار

مقاومت

سیدحسننصراهلل،دبیرکلحزباهلللبنان:

آزادسازیقدسازهرزماندیگرینزدیکترشدهاست

سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان ،در بخشی از سخنرانی خود در تحلیل شهادت حاج
قاسمسلیمانیچنینگفت:اگرگروههایمقاومتبهحرکتدرآیندمفهومشایناستکهآمریکا
ازمنطقهیماذلیلوخواروضعیفخارجخواهدشد.هنگامیکهجنازهیافسرانونظامیانآمریکا
به کشورشان بازگردد ترامپ خواهد فهمید که باخته است .هنگامی که آمریکاییها از منطقهی
ما بروند آزادسازی قدس نزدیکتر خواهد شــد .به ترامپ و همراهان وی میگویم که نمیدانید
که چه کردید .قصاص عادالنه به خاطر قاسم سلیمانی ،قصاص عماد مغنیه و سیدعباس و شیخ
راغب،مصطفیبدرالدینوابومهدیالمهندسوهمهیشهیداناست.آزادسازیقدسازهرزمان
دیگری اگر آمریکاییها خارج شوند نزدیکتر خواهد بود و ما به نبرد نیاز داریم .خون شهیدان تباه
نخواهدشدودرنهایتپیروزخواهیمشد.
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محبوبترین شخصیتهای تاریخ میهن اسالمیمان ،حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد و شهدا

او را در آغوش گرفتند .رهبر انقالب در اولین سخنرانی رسمی بعد از این عروج جانسوز سردار
دلها ،در دیدار مردم قم به مرور برخی از خصوصیات اخالقی و شــخصیت ایشان پرداختند.

نشریهی خط حزباهلل در اطالعنگاشت این هفته به مرور این موضوع پرداخته است.

شجاعت و تدبیر توأمان

شهید سلیمانی ،هم شــجاع بود ،هم با تدبیر بود؛ صِ رف شجاعت نبود؛
بعضیها شــجاعت دارند ا ّما تدبیر و عقل الزم برای بــه کار بردن این
شجاعت را ندارند .بعضیها اهل تدبیرند ا ّما اهل اقدام و عمل نیستند،
دل و جگر کار را ندارند .این شهید عزی ِز ما هم دل و جگر داشت ،به دهان خطر میرفت
مقدس هم در
و ابا نداشــت؛ نه فقط در این حوادث این روزها[ ،بلکه] در دوران دفاع ّ
فرماندهی لشکر ثاراهلل همین جوری بود؛ خودش و لشکرش.

1

منطققوی،اثرگذاروقانعکننده

هم با تدبیر بود؛ فکر میکرد ،تدبیر میکرد ،منطق داشت برای کارهایش.
این شــجاعت و تدبی ِر توأمان ،فقط در میدان نظامی هم نبود ،در میدان
سیاســت هم همین جور بود؛ بنده بارها به دوســتانی که در عرصهی
سیاسی ف ّعالند این را میگفتم؛ رفتار او را ،کارهای او را [میدیدم] .در عرصهی سیاست
هم ،هم شجاع بود ،هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود ،قانعکننده بود ،تأثیرگذار بود.

2

اخالص و دوری از تظاهر و ریا

از همهی اینها باالتر ،اخالص او بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار شــجاعت و
ابزار تدبیر را برای خدا خرج میکرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود.
اخالص خیلی مهم است .ماها تمرین کنیم در خودمان اخالص را ...در
جلسهای که ما غالباً با همین مســئولین مختلف که ارتباط با کار او داشتند داشتیم
رسمی معمولی -حاج قاسم یک گوشهای مینشست که اص ً
ال دیده نمیشد.
جلساتِ
آدم گاهی اوقات میخواست بداند یا استشهاد کند ،باید میگشت تا او را پیدا میکرد؛
خودش را جلوی چشم قرار نمیداد ،تظاهر نمیکرد.

3

مراقبت از حدود شرعی و مراقبت از دیگران

خصوصیت دیگــر این بود که هم یک فرماندهی جنگاو ِر مســلّط بر
یک
ّ
شدت مراقب حدود شرعی بود .در
عرصهی نظامی بود ،هم در عین حال به ّ
میدان جنگ ،گاهی افراد حدود الهی را فراموش میکنند ،میگویند وقت
این حرفها نیست؛ او نه ،او مراقب بود .آنجایی که نباید ســاح به کار برود ،سالح به کار
تعدینشود،ظلمنشود؛احتیاطهاییمیکردکهمعموالًدر
نم 
یبُرد؛مراقببودکهبهکسی ّ
عرصهی نظامی ،خیلیها این احتیاطها را الزم نمیدانند؛ [لکن] او احتیاط میکرد .به
دهانخطرمیرفتا ّماجاندیگرانراتامیتوانستحفظمیکرد؛مراقبجاننزدیکانش،
اطرافیانش،سربازانش،همکارانشدرملّتهایدیگرکهدرکناراوبودند،بود.
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سخن

انقالبیوپایبندبه
خطامامخمینی(ره)

یک نکتهی مهم این است که در
مسائل داخل کشور ،اهل حزب
و جناح و مانند اینها نبود ،لکن
شدت انقالبی بود .انقالب و انقالبیگری ّ
خط
به ّ
قطعی او بود؛ این را بعضیها سعی نکنند
قرم ِز
ِ
واقعی ِ
ت او اســت؛ ذوب در
کمرنگ کنند ،این ّ
انقالب بود ،انقالبیگری ّ
خــط قرمز او بود .در
این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای
مختلف و جناحهای مختلف و مانند اینها نبود
شدت پایبند به
ا ّما در عالَم انقالبیگری چرا ،به ّ
انقالب ،پایبند به ّ
نورانی امام
خط مبــارک و
ِ
راحل (رضوان اهلل علیه) بود.

5

خنثیکننده نقشه آمریکا برای
منطقهغربآسیا

یک نمونه از تدبیر و شجاعت او
دشــمنان او خوب
که ایــن را
ِ
میداننــد  -شــاید بعضی از
دوســتان ندانند -ایــن بود کــه او به کمک
ملّتهــای منطقه یــا با کمکهایــی که به
ملّتهــای منطقه کــرد ،توانســت همهی
نقشههای نامشروع آمریکا در منطقهی غرب
آسیا را خنثی کند .این آدم توانست در مقابل
همهی نقشــههایی که با پول ،با تشــکیالت
تبلیغاتی وســیع آمریکایی ،بــا تواناییهای
ِ
دیپلماســی آمریکایــی ،زورگوییهایی که
ِ
سیاستمداران دنیا بخصوص
آمریکاییها روی
ِ
تهیه شده بود قد علَم
کشورهای ضعیف دارندّ ،
کند و این نقشــهها را در این منطقهی غرب
آســیا خنثی کنــد .آمریکاییهــا در مورد
فلسطین طرحشان و نقشهشــان این بود که
قضیهی فلســطین را به فراموشــی بسپرند؛
ّ
فلســطینیها را در حالت ضعف نگه دارند که
جرئت نکننــد َدم از مبارزه بزننــد .این مرد،
دست فلســطینیها را پُر کرد؛ کاری کرد که
یک منطقهی کوچکی ،یک وجب جا مثل نوار
صهیونیســتی با آن همه
غ ّزه در مقابل رژیم
ِ
ا ّدعا میایستد ،کاری و بالیی س ِر آنها میآورد
که آنها س ِر  ۴۸ســاعت میگویند آقا بیایید
آتشبس بدهید؛ اینها را حاج قاسم سلیمانی
کرد.
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هفته

 1در مقطع کنونی چیست؟ به نظر میرسد با توجه
بهبیاناترهبرانقالبدرسالهایاخیر،حداقلمیتوان
چهار محور اصلی نقشهی دشــمن علیه ملت ایران را
بیان کرد :تردیدافکنی ،فشــار اقتصادی ،فشار روانی و
فشار عملی« .نقشهی دشــمن این است که جوانان ما
را ،مردم ما را در بخشهای گوناگون دچار خلل در عزم و
ارادهکند؛نقشهیاساسیدشمنایناست:تردیدافکنی
در ایمان مردم و در عزم راســخ مردم ... .البتّه توطئهی
آمریکا و مانند آن ،فقط این نیســت؛ این مهمترینش
است 98/10/18».برنامهی دشمن در زمینهی اقتصادی
«فشار اقتصادی و تحریم است ،جلوگیری از همکاری
کشــورها در زمینههای اقتصادی با ما است .نتیجهای
که آنها میخواهند از فشــار اقتصادی بگیرند... ،صرفاً
دادن دســتگاه دولت و حکومت نیست؛
زیر فشار قرار ِ
میخواهند ملّت ایــران را به ســتوه بیاورند به خیال
خودشــان؛ میگویند ملّت ایران را به ســتوه بیاوریم
تا نظام اسالمی ناچار بشود تســلیم زورگوییهای ما
بشود؛هدفشانایناست 97/3/14».ناامیدکردنمردم،
برنامهی دیگر دشمن در زمینهی فشــار روانی است.
میخواهند«نقاطق ّوتجمهوریاسالمیرادرتبلیغات
معرفیکنند؛
ودربرخوردهابهعنواننقاطچالشآفرین ّ
برایاینکهملّتایرانرانسبتبهآنهادلسردکنند...فشار
عملیشان هم عبارت اســت از اینکه در کشور آشوب
ایجاد کنند؛ این برنامهی قطعی آنها است که البتّه س ِر
آنهابهسنگخواهدخورد97/3/14».
وحدتوهمدلیبرمحورفرهنگشهادت
محور ســوم در زمینهی دشمنشناسی ،پس از اینکه
نقشههای دشــمن را شــناختیم ،این اســت که راه
مقابلهی با این نقشهها چیست؟ و چگونه میتوان این
نقشهها را خنثی نمود؟ «بعضی خیال میکنند که اگر
چنانچهمایکقدمعقبرفتیم،یککمیکوتاهآمدیم،
آمریکاییها دست از دشمنی برمیدارند ،بسیار خطا
است؛ خطای فاحشی است این فکر .اینکه بعضی فکر
کنند که شــما کاری نکنید که آمریکا عصبانی بشود
[اینرا]میگویندبعضیهاودرروزنامههامینویسند».
 98/10/18اما نظر رهبر انقالب چیز دیگری است« :عالج
دشمنیها این است که ما خودمان را قوی کنیم؛ قوی
امنیتــی ،قوی از لحاظ
از لحاظ نظامی ،قوی از لحاظ ّ
سیاســی ،قوی از لحاظ اقتصــادی .از جهات مختلف
خودمان را قوی کنیم که دشــمن نتواند ضربه بزند».
« 98/10/18در مقابل نقشــهی دشمن هم بایستی آن
نقاط اساسی را مورد نظر داشت .نقاط اساسی عبارت
است از مبانی فکری -چه [مبانی] فکریِ اسالمی ،چه
مســائل مربوط به انقالب -و وحدت ملّی؛ این وحدتی
که خوشــبختانه در زیــر تابوت پیکر مط ّهر شــهید
سلیمانی و شهدای همراه ایشــان در بین مردم دیده
شد باید محفوظ بشــود ،محفوظ بماند؛ جهتگیری
مردم باید این جهتگیری باشد :جهتگیری انقالب،
جهتگیریتکریمازمردانانقالب،جهتگیریتکریم
شهیدان و تکریم هر چیزی که یادآو ِر ارزشهای انقالب
است98/10/18 ».
سالپنجم،شماره | 219هفته چهارمدی98
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

تاقطعمنافعآمریکای
جهانخوارعقبنخواهیمنشست
جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است
و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار ،این دشــمن

تفسیر

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

کینهتوز مســتضعفین جهان ،بــا آن مبارزهای
آشتیناپذیر دارد ،و حوادث ایران نه تنها ما را برای
لحظهای عقب نخواهد نشــاند ،که ملت ما را در
نابودیمنافعآنمصممترخواهدکرد.مامبارزهی
ســخت و بیامان خــود را علیه آمریکا شــروع

قرآن

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

کردهایم و امیدواریم فرزندانمان بــا آزادی از زیر
یوغ ستمکاران ،پرچم توحید را در جهان بیفرازند
ما یقین داریم اگر دقیقاً به وظیفهمان که مبارزه
باآمریکایجنایتکاراستادامهدهیم،فرزندانمان
شهدپیروزیراخواهندچشید 15 .شهریور1360

بازخوانی

تاریخی

در این سنت الهی تردیدی
در این وجود ندارد

اینملّت،ملّتیکهدستهایش
رابهعالمتتسلیمباالببردنیست

دشـمنی باطل بـا جریـان حق در همیشـهی
تاریـخ وجـود داشـته اسـت .پیـروزی حـق
در ایـن درگیـری تاریخـی «وعـدهی الهـی»
اسـت :قـرآن صریحـاً وعـده کـرده اسـت
ِّیـن ُک ِّلـه»( .)1قـرآن بـا
کـه «لِ ُیظ ِهـ َر ُه َع َلـی الد ِ
زبانهـای مختلـف گفتـه اسـت کـه ایـن
حقیقـت و ایـن سلسـلهی ارزشهـا در تاریخ
بشـریت ،بـر همـهی شـبهارزشها و ضـد
ارزشهـا فائـق خواهـد آمـد .قـرآن صریحـاً
گفتـه اسـت کـه «العا ِق َبـ ُة لِ ُلم َّت ِقیـن» فرجـام
کار ،متعلـق بـه مؤمنـان و پرهیـزگاران
اسـت 70/7/24».و عقبنشـینی باطـل
«سـنت الهـی» اسـت :شـکی نداریـم کـه
پیروزی از آن اسلام اسـت؛ این جبههی کفر
بـا همـهی وسـعت ،بـا همـهی زرقوبـرق ،با
همـهی توپوتشـری کـه میزننـد ،باالخـره
در مقابـل امـت اسلامی و جبههی اسلامی
مبـارز و مجاهـد وادار بـه عقبنشـینی
خواهـد شـدَ .و لَـو قا َت َل ُک ُـم ا َّلذیـنَ َک َفـروا لَ َو َّلـ ُوا
االَدبـا َر ُث َّـم ال َی ِج َ
صیـرا؛( )2ایـن
ـدون َولِ ًّیـا َو ال َن ً
سـنت الهـی اسـت و تردیـدی در ایـن وجود
ندارد95/9/3 .

این ملّت ،ملّتی که دستهایش را به عالمت تسلیم
واضح روشن غیرقابل
باال ببرد نیست ...یک نمونهی ِ
انکار ،هشت ســال جنگ تحمیلی است؛ شوخی
است؟ هشت سال! همهی قدرتهای بزرگ جهانی
به یک مجرمی کمک کنند که علیه کشور و ملّت
کار بکند و این ملّت بر همــهی آنها فائق بیاید؛ این
کار کوچکی است؟ این چیز کمی است؟ ...و او ناکام
بعد از هشت سال ،بدون اینکه بتواند یک وجب به
خواستهیخودشنزدیکبشود،باآنهمهخسارت
و با آن همه کشته و با آن همه بیآبرویی بینالمللی
مجبور به عقبنشینی شد .امروز هم همین است؛
امروز هم مقابلهی با دشــمنیهای دشمن و رفع
همهی این گرفتاریها ،با ایستادگی ملّت ،با تکیه
بر تواناییهای درونی کشــور ،با اعتماد به خدایی
که دلها را اینجور آماده کرده است و به این جهت
هدایت کرده است ،ممکن است92/10/19 .

 )1توبه33.

 )2الفتح22.

کلید

ویژه

#استکبار

مسئل هماباآمریکا،مسئل هاستکبار
آمریکایىاست
ما هم که اســم آمریــکا را بارهــا مىآوریم؛
ملّت ما ،خــود ما؛ [چون] مســئلهى آمریکا
بهخاطر اســتکبار اســت ،چون آمریکا یک
دولت استکبارى است ،چون روش [آمریکا]
اســتکبارى اســت؛ ما با آمریکا بهعنوان یک
مجموعــهى جغرافیایــى یا بهعنــوان یک
ملّــت ،بهعنوان یــک مجموعهى انســانى
بقیهى
هیچ مســئلهاى نداریم ،آن هم مثل ّ
کشــورها؛ مســئلهى ما با آمریکا ،مسئلهى
متکبرند،
استکبار آمریکایى است؛ مستکبرندّ ،
زورگویند،زیادهطلبند93/9/6 .
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اگر مجاهدتها نباشد ملتها توسریخور میشوند
دردیدارروزچهارشنبهیمردمقمبارهبرانقالب،فرازیازخطبهی27نهجالبالغهدرکتیبهی

جلوی حسینیهی امام خمینی(ره) نوشته شده بود .رهبر انقالب دربارهای این جمله ،پیش از

اینچنینفرمودهبودند«:عزیزانمن!آنچیزیکهیکملتراازدرونمحکممیکند،همین

مجاهدتهاست .ما از سستعنصری به جائی نمیرسیم .ما از تسلیم شدن در برابر زورگوئی

در مسابقهی میان ملتها هیچ رتبهای را کسب نمیکنیم .اینی که در نهج البالغه میفرماید:

«ان الجهاد باب من ابواب الجنّة فتحــه َّ
لخاصة اولیائه» ،چرا خدای متعال اینها را خاصان
ّ
الل ّ

اولیای خود میداند؟ زیرا اگر این مجاهدتها نباشد ،یک ملت همیشه توسریخور ،همیشه

عقبمانده،همیشهضعیف،همیشهزورشنوباقیخواهدماند88/2/22 .

خانواده

ایرانی

زبان انسان قاصر است از توصیف خانواده شهدا

خانوادههای شهدا گاهی میآیند اینجا پیش من؛ اص ً
ال زبان انسان قاصر است از اینکه این
حالتی را که اینها دارند ،توصیف کند .زن نسبتاًجوان که فرزند جوانتر از خودش رفته جبهه
و در سوریه شهید شده ،آمده و با یک شهامتی حرف میزند و با یک گذشتی حرف میزند!
مقدس هم فرق دارد؛ آنجا صدای توپ دشــمن را
خب میدانید ،حاال با وضع دوران دفاع ّ
همه میشــنفتند ،اینجا صدای توپ را فقط گوشهای شنوا میشنوند ،همه نمیشنوند،
درعینحال در یک چنین شرایطی ،این مادر ،این همسر ،این پدر [جوانشان را میفرستند].
...اینهامهماست؛چیزهایعجیبیاست95/10/16 .
حزباهلل این است

راه مقابله با دشمن چیست؟

عزیزانمن،جوانهایهوشمندوبااستعداد
ما! امروز دعوای استکبار با ما این است که
چرا قدرت شــما منطقه را فرا گرفته .این
اقتدار جمهوری اسالمی است .آنچه از نظر
ما عنصر اقتدار ملّی است ،از نظر دشمنان
ما یک عامل مزاحم اســت و با آن مبارزه
میکنند .با توســعهی اقتــدار جمهوری
اسالمی در میان ملّتها در منطقه و فراتر
از منطقه مخالفــت میکنند ،چون عامل

اقتدار اســت ،چون عمق راهبردی کشور
اســت؛ با قدرت دفاعی کشــور و قدرت
نظامی کشور مخالفت میکنند؛ با هرآنچه
وسیلهی قدرت و عنصر اقتدار ملّی باشد،
دشــمنان ما مخالفت میکنند.راه مقابله
چیست؟ جوانها! فکر کنید ،راه مقابلهی با
دشمن این است که ما بهعکس و برخالف
خواستهی او ،روی عناصر اقتدار خودمان
تکیهکنیم96/8/3 .

روایت

تاریخی

اگرضعیفباشیم،حتیصدام
همبهماحملهمیکند
[دشـمن] اگـر احسـاس کنـد کـه ضعـف و
اختالف هسـت ،تشـویق میشـوند بـه اینکه
شـدت عمـل خودشـان را زیـاد کننـد .این را
ّ
توجـه داشـته باشـند ،هـم مسـئولین
همـه ّ
کشـور ،هـم آحـاد مـردم و بخصـوص جوانان
عزیـز ،مـا بایسـتی بـه دشـمن پیـام قـدرت
بدهیـم ،نـه پیـام ضعـف 97/7/12 ...آن روزی
که دشـمن از مرزهایمـان به ما حملهور شـد،
فکر نمیکـرد ملت مـا بتواند از خـودش دفاع
کنـد .ملـت را ضعیـف پنداشـته بود کـه به ما
حملـه کـرد .دنیـای اسـتکبار هـم کـه رژیـم
عراق و شـخص صـدام حسـین را در حمله به
مرزهـای مـا تحریک کـرد ،ملت مـا را ضعیف
انگاشـته بـود68/11/15 .

