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تنها راه نجات ملّتها استقامت
و نترسیدن از دشمن است
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هفت نکته رهبر انقالب در نمازجمعه تهران
دربار ه مسائل منطقه

.2

معجزه انقالب
رهبر انقالب در خطبههای

نماز جمعه ،از مکتب حاج قاسم صحبت کردند

خط حزباهلل ویژگیهای این مکتب را بررسی میکند
به «حاج قاسم» صرفا به مثابهی یک «فرد» نباید نگاه
هفتـه
کرد ،نگاه صرف فردی به او ،ما را از درسها و نکتههایی
که میبایست از آن یاد بگیریم ،محدود میکند« .سردار
شــهید عزیز ما را با چشــم یک مکتب ،یک راه ،یک
اهم ّیت این
مدرسهی درسآموز ،با این چشــم نگاه کنیم آن وقت ّ
قضیه روشن خواهد شد 98/10/27 ».اگر به حاج قاسم از زاویهی یک
ّ
مکتب بنگریم ،آنگاه میتوان سؤاالت و محورهای عدیدهای مشخص
کرد و به آنها پاسخ داد که از لحاظ راهبردی و کاربردی برای نیروهای
حزباللهی مهم باشد .از جمله آنکه چگونه جوانی روستازاده ،به نام
قاسم سلیمانی ،که تا پیش از پیروزی انقالب ،از پیمانکاران سازمان
آب استان کرمان بود ،بعد از انقالب اسالمی ،به فرماندهی لشگر 41
ثاراهلل و بعد از آن به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب
سلیمانی پیش از انقالب ،که شاید جز افراد
میشود؟ چگونه قاسم
ِ
دور و بر خود ،کسی نام او را نمیدانست ،بعد از انقالب به سردار یا به
قول غربیها «ژنرال ســلیمانی» تبدیل میشود که کابوس بیست
ســالهی همهی مقامات آمریکایی و غربی در منطقه و جهان بود؟
سؤال بعد هم اینکه ،مختصات این مکتب ،چیست و چه ویژگیهایی
دارد؟
معجزهیانقالبخمینی

در پاسخ به ســؤال اول میتوان گفت که بیتردید ،این «معجزهی

اخالق انقالبیگری |
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کارها را تزیینی انجام ندهید!

انقالب خمینی» بود که اســتعدادها را به فعلیت رســاند« .یک بار
امام [در مــورد] جنگ فرمودند که فتحالفتــوح این انقالب تربیت
جوانها و رشد دادن این نهالهای بالنده است ...حق با ایشان بود...
این همه فتوحات و این همه کارهای مهــم ،در مقابل این کوچک
است؛ تربیت انسانهای برجسته« 98/10/18 ».حاال در مورد استعداد
اشــخاص به نظر من این نکتهی مهم و قابل توجهی است که به آن
توجه نمیشود ...و آن این اســت که این دفاع مقدس وسیلهای شد
برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها ،به شکل عجیبی بروز
کند ...مثال فرض کنید شهید حســن باقری منباب مثال ،بالشک
یک طراح جنگی است ...کِی؟ در سال ۱۳۶۱؛ کِی وارد جنگ شده
است؟ در سال  .۱۳۵۹این مســیر حرکت از یک سرباز صفر به یک
استراتژیست نظامی ،یک حرکت بیست ســاله ،بیست و پنج ساله
است؛ این جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! ..یا مثال
شهید باکری؛ ایشان در آغاز جنگ یک جوان دانشجو است که تازه
فارغالتحصیل شــده؛ حاال چند ماه یا یک مدتی هم در پادگانها
گذرانده ،بعد هم به دستور امام که [گفتند] از پادگانها بیایید بیرون،
آمده بیرون؛ مثال مهر ماه سال  ۵۹شهید باکری یک چنین حالتی
دارد .بعد شما نگاه کنید در عملیات بیتالمقدس ،در عملیات خیبر،
قبل آن در عملیات فتحالمبین ،این جــوان یک فرماندهی زبدهی
نظامی است که میتواند یک لشکر را ،در بعضی جاها یک قرارگاه را

خاطرات رهبری |

حرکت بدهد و هدایت کند و کار کند ...اینها معجزهی انقالب است».

92/9/25

حاج قاســم هم تربیتیافتهی همین مکتب اســت« .او نمونهی
برجستهای از تربیتشــدگان اســام و مکتب امام خمینی بود».
 98/10/13هماو که «به کمک ملّتهای منطقه یا با کمکهایی که
به ملّتهای منطقه کرد ،توانست همهی نقشههای نامشروع آمریکا
در منطقهی غرب آســیا را خنثی کند .این آدم توانست در مقابل
تبلیغاتی وسیع آمریکایی،
همهی نقشههایی که با پول ،با تشکیالت
ِ
دیپلماسی آمریکایی ،زورگوییهایی که آمریکاییها
با تواناییهای
ِ
تهیه
دارند،
ضعیف
کشــورهای
بخصوص
دنیا
سیاستمداران
روی
ِ
ّ
َ
شده بود قد علم کند و این نقشــهها را در این منطقهی غرب آسیا
خنثی کند98/10/18».
دوشاخصمهممکتبحاجقاسم

در پاســخ به ســؤال دوم هم اینکه اگر بپذیریم کــه «مکتب حاج
قاســم» همان «مکتب امام خمینی(ره)» است  -که هست  -پس
برای شــناخت مکتب حاج قاســم باید مختصــات و ویژگیهای
مکتب امام خمینی(ره) را دانســت .رهبر انقــاب ،در  14خرداد
 8سال پیش ،در ســخنرانی خود به مناسبت ســالگرد ارتحال آن
حکیم الهی  ،در حرم ایشــان ،بــه تفصیل دربــارهی این موضوع
صحبت کردند و دو بعد مهم و اصلی آن را چنین برشــمردند۳ :

خاندان ویرانی |
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امدادرسانیبهسیلزدههادرتبعید!

جوانان ما هزاران حمزه و حنظله را به ما نشان دادند

۴

چمدانپرازهروئینخواهرشاه

| این شماره تقدیم می شود به شهید وحید زمانینیا

ما در تاریخ ،زندگی شهدای گرانقدر زمان پیامبر را که مطالعه میکردیم  -حنظلهی غسیلالمالئکه را ،حمزه را ،آن دو برادر شجاع جنگ اُحد را ،و دیگران و دیگران را  -تعجب میکردیم؛
سیدالشهداء و هزاران حنظلهی غسیلالمالئکه را به ما نشــان دادند؛ به چشــم خودمان آنها را دیدیم و عظمت آنها را درک کردیم| 70/10/11 .
اما این جوانان ما ،هزاران حمزهی ّ
* شهید وحید زمانینیا چهار سال بهعنوان مدافع حرم در سوریه و عراق حضور داشت و در جنگ با عناصر تکفیری به مقام رفیع جانبازی نائل شد؛ و پس از چندی بهعنوان یکی از محافظین شهید حاج

قاسمسلیمانیمشغولبهخدمتشد.اینشهیدواالمقامدرحالیکهکمتراز2ماهازازدواجشنمیگذشت،درفرودگاهبغدادوهمراهسرداردلهابهدستشقیترینانسانهاآسمانیشد.
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شهادت  :حمله موشکی در فرودگاه بغداد ،به دستور رئیسجمهور آمریکا

مزار :حرم حضرت عبدالعظیم ،شهر ری
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اخبار

مقاومت

تمجید مجری مشهور الجزیره از
خطبه عربی رهبر انقالب

جمـال َریّـان ،مجـری شـبکهی الجزیـره در
واکنـش بـه خطبـهی عربـی رهبـر انقلاب در
نمـاز جمعـهی هفتـهی گذشـته ،در صفحـهی
توییتـر خـود نوشـت :شـهادت میدهـم کـه
سـخنرانی [آیـت اهلل] علـی خامنـهای ،رهبـر
ایـران بـه زبـان عربـی شـیوا و بیعیـب بـود و
شـنیدن زبـان عربـی از زبـان او هـزار بـار بهتـر
از شـنیدن آن از زبـان بسـیاری از حـکام عـرب
اسـت .وی در توییـت دیگـری نوشـت :شـهادتم
بـه زیبـا سـخن گفتـن رهبـر ایـران چیـزی جز
شـهادت بـه حـق ،نیسـت.
عبدالبـاری عطـوان تحلیلگـر و سـردبیر
روزنامـهی رأیالیـوم نیـز دربـارهی خطبههـای
نمـاز جمعـه گفـت :در حقیقـت سـخنان آقـای
[آیـتاهلل] خامنهای نشـان میدهد کـه طرحهای
اسـتراتژیک ایـران ادامـه خواهنـد داشـت و بـا
شـهادت یک فرمانـده از بیـن نخواهند رفـت .او با
زبـان عربـی زیبـا و فصیـح سـخن گفت.

گاردین  :ضربه مغزی  11نظامی
آمریکایی در حمله عیناالسد

روزنامـهی گاردین نوشـت :در حملهی موشـکی
ایـران ارتـش آمریـکا میگویـد  11نیـروی
آمریکایـی به دلیـل عالئـم ضربهی مغـزی تحت
درمـان قـرار گرفتهانـد .پیـش از ایـن خبرنـگار
 CNNکـه بهعنـوان اولیـن خبرنـگار بعـد از
آواربـرداری وارد پایـگاه عیناالسـد شـده بـود،
ً
اصلا بـرای چنیـن حملـهای
گفتـه بـود :آنجـا
آمـاده نبـود .یـک موشـک بالسـتیک ماننـد
آنچـه کـه بـه پایـگاه اسـد شـلیک شـد ،دسـت
کـم سـه هـزار برابـر قدرتمندتـر از خمپارههایی
اسـت کـه ایـن پناهگاههـا در برابرشـان مقـاوم
بودنـد ،بنابرایـن ادعای زخمی نشـدن سـربازان
آمریکایـی قـدری عجیـب اسـت.
سردار قاآنی:

ناجوانمردانه زدند
جوانمردانه انتقام میگیریم

سـردار سرتیپ پاسـدار اسـماعیل قاآنی ،فرمانده
جدید نیـروی قدس سـپاه پاسـداران در مراسـم
معارفـهی این نیـرو گفـت :دشـمن ناجوانمردانه
شـهید سـلیمانی را شـهید کرد .آنها مـر ِد میدان
جنـگ نبودنـد کـه در میـدان جنـگ بـا شـهی ِد
عالیمقـام مـا درگیـر شـوند .او را ناجوانمردانـه
زدنـد ،امـا بـه لطـف الهـی و بـه همـت همـهی
آزادمردانـی کـه در سرتاسـر عالـم خونخـواه او
هسـتند ،جوانمردانـه دشـمن او را خواهیـم زد.
در ایـن مراسـم از خانـواده شـهید سـرافراز حاج
قاسـم سـلیمانی نیـز تجلیـل شـد.
2
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هفت نکته رهبر انقالب در نمازجمعه تهران دربار ه مسائل منطقه

تنها راه نجات ملّتها استقامت
و نترسیدن از دشمن است
نماز جمعهی پرشکوه 27دی در تهران میثاق دوبارهای بود بین ملت ایران و رهبر انقالب .ایشان ملت «ص ّبار و شکور» ایران
را به فراموش نکردن دو یوماهلل دیماه امسال توصیه کردند :یکی روز شهادت بزرگ سردار دلها و دیگری روز آغاز انتقام
سخت .در کنار نکات مهمی که در خطبهی اول و دوم به زبان فارسی توسط معظمله ایراد شد ،مطالب مهم دیگری نیز به زبان
عربی ،خطاب به ملتهای منطقه توسط ایشان ارائه شد .نشریهی خط حزباهلل در قالب اطالعنگاشت ،هفت نکتهی اصلی
ترجمهی خطبهی عربی رهبر انقالب را مرور کرده است.

 .1یک عملیات بزدالنه

در این روزها یک ســردار بزرگ و شــجاع ایرانی و یک
مجاهد فداکار و بــا اخالص عراقی به دســت نظامیان
مزدور آمریکایی و به دستور رئیس تروریست آمریکا به
شهادت رسیدند .این جنایت به صورت کام ً
ال بزدالنه و
نه در میدان روبهرو ،انجام گرفت .سردار شهید سلیمانی
مقدم و
کسی بود که با شــجاعت مثالزدنی در صفوف ّ
در خطرناکترین جایگاهها حضور مییافت و شجاعانه
میجنگید و او یکــی از مؤثرترین عوامل در شکســت
عناصر تروریست داعش و اشــباهش در سوریه و عراق
بود .آمریکاییها بدون اینکه جرئت کنند با وی در نبرد
روبهرو شوند ،بزدالنه با هواپیما به او که به دعوت دولت
عراق در فرودگاه بغداد بود ،حمله کردند و خون مط ّهر او
و همراهانش را بر زمین ریختند .برای چندمین بار خون
فرزندان ایران و عراق مخلوط شــد و در راه خدا بر زمین
ریخته شد.

 .3میتوان بر هیبت ظاهری
تهای مادی پیروز شد
قدر 

یتواند بر هیبت
درت ما و شــما ،م 
قدرت اســامی ،ق
تهای
مادی فائق آید .قدر 
تهای فاســد ّ
ظاهری قدر 
ی و با ســاح نظامی و
شــتوان هی علم و ف ّناور
غربی با پ
مکارانه توانستند بر
تهای ّ
دروغین و با سیاس 
ت
تبلیغا
ـوند و هرگاه با نهضتی
این منطقه مس ّلط شـ
کشورهای
ی شــدند تا آنجا که
چار به خروج از کشــور
مردمی نا
وذ ّاطالعاتی و سلط هی
دســت از توطئه و نف
توانستند
غد هی بدخیم رژیم
صادی برنداشــتند و ّ
اقت
و
سیاسی
ی غرب آسیا جاسازی
ی را در قلب کشورها
ست
صهیونی
شــورهای آن منطقه
دیــدی دائمی برای ک
کردند و ته
تدارک دیدند.

 .2ضربت متقابل و
ابطالنقشهآمریکا

سپاه ایران ضرب هی
متقابلی علیالعجاله زد و
پایگاه آمریکایی را با
موشکهای خود درهم
کوب
ید و ابّهت و آبروی آن دول
کبر
ت ظالم و مت ّ
را
لگ
د
م
ال
کرد و تنبیه
اصلی او اخراج از منطقه
است .ملّت ایران با اج
تماع دهها میلیونی این
دو مجاهـ
ـد بزرگ بدرقــ های ب 
ینظیر کردند.
تال 
شهــای مغرضان 
هی فراوانی شــد تا ملّت
و
عـ
ایران ـراق را بــه
یکدیگر بدبیــن کنند،
پو 
لهــای فراوانی خ
رج کردند ،انســانهای
ولیتی را به
بیمسئ ّ
کار گرفتند ،در ایران علیه
ّ
ملت عراق و در عراق
علیه ملّت ایران تبلیغات
شــیطنتآمیز کردن
د؛ این شــهادت بزرگ
هم هی این تالشه
ای شیطانی و وسوسههای
اهریمنی را باطل کرد.
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سخن

.4ملّتهایمنطقهبیدارشدهاند

پس از پیروزی انقالب اســامی در ایــران ،ضربههای
سیاســی و نظامی ســختی بر رژیم غاصب پدید آمد و
پس از آن ،زنجیرهی شکستهای اســتکبار و در رأس
آن آمریکا از عراق و ســوریه تا غ ّزه و لبنــان و از یمن تا
افغانستان تشکیل گردید .رســانههای دشمن ،ایران را
متّهم به جنگهای نیابتی میکننــد؛ این دروغ بزرگی
است .ملّتهای منطقه بیدار شــدهاند .توانایی ایران در
مدت در برابر خباثتهای آمریکا تأثیر خود
مقاومت بلند ّ
ّ
را در فضای عمومی منطقه و روحیهی ملتها گذاشته
است .سرنوشــت منطقه ،نجات از سلطهی استکباری
حاکمیــت بیگانگان
آمریــکا و رهایــی فلســطین از
ّ
صهیونیستاست.

 .6هدفهای شوم آمریکا در منطقه

آمریکا ،فلســطین را بیدفاع در برابر صهیونیستهایِ
تصرفِ
بیرحم و جنایــتکار ،ســوریه و لبنــان را در ّ
دولتهای وابسته و مزدو ِر خود ،عراق و ثروتِ نفتی آن
را یکسره متعلّق به خود میخواهد؛ برای این هدفهایِ
شوم ،از بزرگترین ظلمها و شرارتها رویگردان نیست.
آزمون سخت چندسالهی ســوریه ،فتنههای پیدرپی
در لبنــان ،تحریــکات و خرابکاری مســتمر در عراق
نمونههایی از آن هســتند .آنها هدف پلید خود در عراق
را میخواهند از راه ایجاد فتنه و جنگ داخلی و سرانجام
تجزیهی عراق و حذف نیروهای مؤمن و مبارز و مجاهد
و میهندوســت تأمین کنند .نمونهی وقاحت آنان این
اســت که پس از حکم پارلمان عراق به اخراج آنان ،آنها
که خود را حامی دموکراسی وانمود میکردند ،تعارف را
کنار گذاشته و میگویند ما برای ماندن در عراق آمدهایم
و نمیرویم.

.5جهاناسالمبایدعواملتفرقهرابزداید

عوامل تفرقه را بزداید .وحدت
جهان اســام باید
لهای اســامی برای ســبک
علمای دین ،راهح
ـامی را کشف میکند .همکاری
زندگی نوین اسـ
علم و ف ّناوری را ارتقا بخشیده،
دانشــگاههای ما
ن جدیــد را خواهد ســاخت.
ــد
زیربناهای تم ّ
های ما فرهنــگ عمومی را از
هماهنگی رســانه
هد کرد .ارتباط نیروهای مس ّلح
ریشه اصالح خوا
از همــهی منطقه دور خواهد
ما جنگ و تجاوز را
زارهای ما ،اقتصاد کشــورهایمان
کرد .ارتبــاط با
مپانیهای غارتگر بیرون خواهد
را از ســلطهی ک
و ســفرهای مردم ما ،همزبانی
آورد .رفت و آمدها
دوستی به ارمغان خواهد آورد.
و همدلی وحدت و
یخواهند اقتصاد خود را با
دشمنان شــما و ما م 
ما ،عزت خود را با ذلّت م ّلتهای
ّ
منابع کشورهای
خود را با تفرقهی ما تأمین کنند.
ما ،و صدرنشینی
ـما را به دســت خودمان نابود
یخواهند ما و شـ
م
کنند.

 .7تنها راه نجات

دنیای اسالم باید صفحهی
جدیدی بگشاید .وجدانهای
بیدار و دلهای مؤمن بایــد
اعتماد به ن ْفس را در ملّتها
بیدار کنند .و همه بدانند که
تنها راه نجات ملّتها تدبیر
و
استقامت و نترسیدن از دش
من است .خداوند رحمت و
نص
رت خود را بر ملّت
های مسلمان شامل فرماید.

هفته

« ۱مکتب امام یک بستهی کامل است ،دارای ابعادی
است؛ این ابعاد را باید با هم دید :دو بُعد اصلی در مکتب
امام بزرگوار ما ،بُعد معنویت و بُعد عقالنیت است .بُعد
معنویت است؛ یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با تکیهی بر
عوامل مادی و ظواهر مادی ،راه خود را پی نمیگرفت؛
اهل ارتباط با خدا ،اهل ســلوک معنــوی ،اهل توجه
و تذکر و خشــوع و ذکر بود؛ به کمک الهی باور داشت؛
امید او به خدای متعال ،امید پایانناپذیری بود .و در بُعد
عقالنیت ،به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات،
در مکتب امام مورد مالحظه بوده است90/3/14 ».
ایشــان ســپس در بیان بعد عقالنیت مکتــب امام،
چنین مثال زدنــد« :یک نمونهی دیگــر از عقالنیت
امام و تکیهی او به خرد و هوشــمندی ،عبارت است
از سرســختی و عدم انعطاف او در مقابلهی با دشمن
مهاجم ...در مقابل او مثل کوه ایســتاد .آن کسانی که
خیال کردند و خیال میکنند عقل اقتضاء میکند که
انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید ،امام درست
نقطهی مقابل این تصور حرکت کرد .عقالنیت امام و
آن خرد پختهی قوامیافتهی این مرد الهی ،او را به این
نتیجه رساند که در مقابل دشمن ،کمترین انعطاف و
کمترین عقبنشینی و کمترین نرمش ،به پیشروی
دشمنمیانجامد90/3/14».
در بیان بعد معنویت این مکتب هم ،رهبر انقالب چنین
گفتند« :مظهر معنویت در امــام بزرگوار ،در درجهی
اول ،اخالص خود او بود .امام کار را برای خدا انجام داد.
از اول ،هرچه که احساس میکرد تکلیف الهی اوست،
آن را انجام میداد .از فداکاری در این راه ،امام ابا نکرد...
بنابراین مظهر مهم معنویت در رفتار امام ،اخالص او
بود .برای خاطر تعریف و تمجید این و آن ،حرفی نزد،
کاری نکرد ،اقدامی نکرد .آنچه که برای خدا انجام داد،
به وسیلهی خدای متعال به آن برکت داده شد؛ ماندگار
شد .خاصیت اخالص این است90/3/14 ».
هر دوی این ویژگیها ،یعنــی بُعد تدبیر و عقالنیت ،و
بُعد اخالص و معنویت نیز در رفتار و گفتار حاج قاسم،
به تماممعنا ظهور و بروز داشــت« .شهید سلیمانی،
هم شــجاع بود ،هم با تدبیر بود؛ صِ رف شجاعت نبود؛
بعضیها شــجاعت دارند ا ّما تدبیر و عقل الزم برای به
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 ...هم با تدبیر
بود ...از همهی اینها باالتر ،اخــاص او بود؛ با اخالص
بود؛ این ابزار شــجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج
میکرد؛ اهل تظاهر و ریا و ماننــد اینها نبود .اخالص
خیلی مهم اســت .ماهــا تمرین کنیــم در خودمان
اخالص را 90/3/14 »...این دو شاخص مهم مکتب امام
و به تبع آن ،مکتب حاج قاســم ،شاخصهای مهمی
است که هم میتواند ســنگ محک رفتارها و فعالیت
نیروهای حزباللهی قرار گیرد ،و هم به وسیلهی آن،
جریانهای مختلف سیاسی -فرهنگی کشور را مورد
ســنجش قرار داد .نزدیکی و دوری افراد و عملکردها
به این شاخصها ،سنجهی مناسبی است برای اثبات
ادعاها.
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

دفاع از ناموس و کشور
مسلمین واجب است
ما میخواهیم عالم در صلح باشد .ما میخواهیم

اصول

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

همهی مردم ،همهی مسلمین و غیر مسلمین
همه در صلح و صفا باشــند ،لکن معنایش این
نیست که اگر یک کسی بخواهد تعدی کند ،ما
بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ظلم! نه ،همانطوری که ظلم حرام است ،انظالم
و تن دادن به ظلم هم حرام است .دفاع از ناموس
مسلمینوجانمسلمینومالمسلمینوکشور
مسلمین یکی از واجبات است ۲۷ ..مرداد60

خاطرات

عدالتخواهی

رهربی

چیزی را که نسبت به آن علم
نداریدنگویید

امدادرسانی به
سیلزدهها در تبعید!

پرهیز از قول به غیر علم ،از غیبت ،از تهمت .من
خواهش میکنم شــما جوانهای عزیز به این
مسئله اهتمام بورزید ...اگر چنانچه ما چیزی را
به کسی نسبت بدهیم که در او نیست ،خب این
میشود تهمت .اگر چنانچه چیزی را بگوئیم که
به آن علم نداریم؛ مث ً
ال یک شــایعه است  -یک
نفری یک حرفی را از قول یکی نقل میکند ،ما
هم همان را دوباره تکــرار میکنیم  -خب ،این
کمک کردن به شایعه است ،این شایعهپردازی
است؛ قول به غیر علم است .قول به غیر علم ،خود
قولش هم اشکال دارد ،عمل کردن به آن امر غیر
معلوم و بدون علم هم اشکال دارد؛ «و ال تقف ما
لیس لک به علم91/5/16 .».

صبح روز بعد [از ســیل ایرانشــهر] به اتفاق آقای
رحیمی و آقای راشــد بــه بیرون شــهر رفتیم ،تا
خانههایی را که سیل در درهی شهر تخریب کرده
ببینیم ...ناگهان به ذهنم رســید که مردم شهر از
دیروز ظهر تاکنون غذایی نخوردهاند و گرسنهاند...
به ادارهی پســت رفتم و به آقای کفعمی در زاهدان
تلفن زدم و گفتم :ما به نان و خرما  -و اگر بشود ،پنیر
نیز هرچه زودتر و به هر اندازه که بتوانید ،نیاز داریم....
چند بار با صدای بلند تکرار کردم :به همه بگویید من
با بیصبری منتظر نان و خرمایم .وقتی گوشی تلفن
را گذاشتم ،دیدم مردم پشت سر من با شگفتی به
التماسواهتمامشديدمنگوشمیدادندوباحالت
ســتایش و تعجب ،به یکدیگر نگاه میکردند ...به
مسجد آلالرسول رفتم تا آنجا را آماده کنم که مرکز
امدادرسانیباشد...دوسهساعتبیشترطولنکشید
که یک کامیون بزرگ پر از نــان و خرما و هندوانه و
پنیر رسید .بلندگوی مســجد را با تالوت قرآن باز
کردیموبعداعالمکردیمکهمسجدآلالرسولمرکز
کمک به مردم و رساندن غذا برای نجات مردم است.
به برادرانم گفتم :به هر کس که می آید ،غذا بدهید؛
اگر گفت کم است ،بیشتر بدهید؛ اگر دوباره هم آمد،
به او بدهید و نگویید قب ً
ال گرفتهای .باید بدین وسیله
نگذاریم مردم حریص شــوند ...و این چنین ما کار
امدادرسانیراآغازکردیم.

اخالق

انقالبیگری

کارهاراتزیینیانجامندهید!

روحیــهی انقالبی یعنی ترس نداشــته باشــید،
مالحظهکاری نداشته باشید ،محافظهکاری نداشته
باشید؛وقتیتشخیصدادید،عملکنید،اقدامکنید؛
پیش بروید ،به تو ّقف راضی نشوید؛ کارها را تزیینی
انجام ندهید .گاهی انسان یک کاری انجام میدهد،
حالتتزیینیوتشریفاتیدارد؛اینها َسماست؛نخیر،
جدیانجامبدهید؛اینهاتح ّولراعملیمیکند،
کاررا ّ
ممکن میکند ،تحقّق پیدا میکنــد .البتّه معنای
اینکهمنمیگویمتو ّقفنکنید،بروید،حرکتکنید،
اقدام کنید ،این نیست که اگر نقد عالمانهای به شما
شد ،گوش نکنید؛ نخیر؛ یکی از حرکتهای انقالبی
هم همین است؛ نقد عالمانه را به گوش بگیرید ،قدر
بدانید،ازناقدونقّاداستقبالکنید98/2/11 .

خاندان

ویرانی

چمدانپرازهروئینخواهرشاه

یکی از خصوصیات اصلی رژیم پهلوی ،فساد بود.
فساد،فسادجنسى،فسادمالى،اعتیاد،ترویجاعتیاد
مخدرصنعتىبهوسیلهىعناصراصلى
وترویجموا ّد ّ
حکومت آن روز در ایران بهوجود آمد و اتّفاق افتاد.
محمدرضا را در
پلیس سوئیس یکى از خواهرهاى ّ
فرودگاه سوئیس با چمدان پر از هروئین ،دستگیر
کرد! [خبر آن در] همــهى دنیا پیچید ،منتها زود
ماســتمالى کردند؛ خب مربوط به خودشان بود؛
قضیه را برطرف کردند ،گره را باز کردند؛ یکچنین
ّ
وضعیتى[بود]93/10/17 .
ّ

تصویری از سفر آیتاهلل خامنهای به پاکستان | دیماه 64
بخشی از سخنرانی حضرت آیتاهلل خامنهای در پنجاب پاکستان:

از حجاز و شام و ایرانیم ما

اقبال الهورى بزرگ و متفكر ارزشمند اسالم فرياد مىزند« :از حجاز و شام و ايرانيم ما  /شبنم

يك صبح خندانيم ما» .امام و پيشواى بزرگ اسالم حضرت امام خمينى بهعنوان پيامى به

علماى پاكستان به وسيلهى من به آنها پيغام دادند كه اى علماى پاكستان! شما كه همدستى

قدرتهاىبزرگرابراىمقابلهىباقرآنومعارضهىبااسالممىبينيد،شماكهمىبينيدشرق

و غرب دست به دست هم دادهاند تا ملت اسالم را قطعه قطعه كنند ،شما علىرغم اختالفات
فرقهاىواختالفاتسليقهاىواختالفاتجغرافيائىوقوميتىدستبهدستهمبدهيد،شيعه

وسنىيكدستبشويد،يكمشتبشويددرمقابلدشمناناسالم65/10/25 .

خانواده

ایرانی

در مقابل چشممان واقعیّتهای افسانهگون را دیدیم

خانوادههایی هستند که فقط دو پسر داشتند و همین دو پسر را در راه خدا در میدان دفاع
مقدس تقدیم کردند؛ بانوانی هم همسر و هم فرزندشــان را در راه خدا دادند .اینها به زبان
ّ
آسان است! ما در تاریخ صدر اسالم میخواندیم که در جنگ اُحد ،بانویی سه پیکر شهید را
تعجب میکردیم که چطور چنین
سوار راحلهای کرده بود و از میدان اُحد میآورد مدینه؛ ّ
چیزی [ممکن است]! واقعاً به نظر انسان مثل افسانه میآمد؛ حاال در مقابل چشممان این
روحیههاییکه
روحیههایخوبّ ،
واقعیتهایافسانهگونوافسانهمانندراداریممیبینیم.با ّ
ّ
روحیهبدهد،عزمآنهاراتثبیتکندوتقویتبکند.
روحیهراهممبتهجکندّ ،
میتواندافرادکم ّ
و امروز کشور ما به این عزم راسخ احتیاج دارد94/4/6 .
حزباهلل این است

کاری کنید که همه چنین شخصیتهایی را بشناسند
آنچه من به عنوان توصیه عرض میکنم [این
اســت که] ...کاری کنید که یاد این شهدا در
ذهن نســلهای جدید ماندگار بشود .شما
مالحظه کنید مث ً
ال رئیسعلی دلواری ،آدم به
این عظمت ،در بین نسل جوان ما چند درصد
او را میشناسند و اســم او را شنیدهاند؟ این
شخصیت مبارز و
مهم نیست برای ما که یک
ّ
مجاهد را که با آن شرایط دشوا ِر آن وقت و با
آن تنگدستی با دشمن مبارزه کند و باالخره

با خیانت بعضی از خودیها به شهادت برسد
نشناسیم؟ آیا شایستهی این نیست که االن
تا شما میگویید رئیســعلی دلواری ،همه
بدانند که این آدم کیســت و بشناسند؟ این
جور چیزی نیســت؛ مث ً
ال اسم فالن بازیکن
بچهها میدانند،
ِ
فوتبال فالن کشور را همهی ّ
اسم رئیسعلی دلواری یا نادر مهدوی اص ً
ال به
گوششان نرسیده ،کاری باید کرد تا این نامها
زندهبمانند؛اینهاالگوهستند۹۸/۱۰/۲۳ ..

منبع:خوندلیکهلعلشد

انتخاب

اصلح

حضورملّتایراندرانتخابات
کشوررابیمهمیکند

حضور ملّت ایران مهمترین عامل اقتدار است و این
متعددیاست؛یکیازمهمترینش
حضوردرجاهای ّ
ّ
انتخابات است .در انتخابات حضور ملت ایران کشور
را بیمه میکند ،دشــمن را مأیوس میکند .سعی
و تالش [دشمنان] بر این اســت که با انواع و اقسام
حیل نگذارند که مردم با شوق در انتخابات شرکت
کنند .من عرض میکنم :مردم با شوق و ذوق باید
در انتخابات شرکت کنند ...آنچه که امروز خواستم
قضیه است؛ مراقبت کنید که
عرض بکنم اصل این ّ
مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواستهی خودش
را که عبارت است از کمرنگ کردن و بیرونق کردن
انتخاباتتحقّقببخشد98/10/27 .

