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مصدق به آمریکا اعتماد كرد
كتكش را ه م خورد!
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فـرار رسـیدن عیـد غدیـر ،عیـد والیـت و امامـت بـر همـه مسـلمانان مبـارک باد

 37سال پیش ،امام خمینی در دیدار با اعضای حزباهلل لبنان
چنین گفتند :اگر مقاومت کنید پیروزی را در پیشانی شما میبینم

یدیم...
به چشم دید

«جنگ سی و سه روزه ،یک پدیدهی تاریخی بود .ما
حادثهای شبیه آن در کل این منطقه به یاد نداریم و
دشمنان ملتهای مسلمان و بیداری اسالمی هم هرگز انتظار و
توقع چنین چیزی را نداشتند؛ اما اتفاق افتاد .این جنگ سی و سه
روزه ،یک طرف پیروزمند داشت ،یک طرف شکست خورده .خوب
معلوم است طرف پیروزمند ،حزباهلل لبنان و درواقع امت اسالمی
بودند .همهی ملتها خوشحال شدند .شنیدید و واقعیت همین
است که امروز نام حزباهلل و رهبر آن در دنیای اسالم و کشورهای
شیرینترین نامهاســت .افرادشان جز ِو
عربی و بین ملتها ،جز ِو
ِ
محبوبترینانسانهایند...طرفشکستخورده،البتهصهیونیستها
بودند؛ دولت جعلی اســرائیل بود؛ اما هیچکس در دنیا نماند که
آمریکا را هم جز ِو طرفهای شکست خورده نداند ...آمریکا هم در
این قضیه شکســت خورد .بدیهی است اینها در سطوح مختلف،
وابستگانی هم در منطقه دارند؛ آنها هم جز ِو جناح شکست خورده
محسوبمیشوند.
این پیروزی از یک طرف و شکســت از یک طرف ،یک حادثهی
بزرگ بود و عبرتهایی هم با خودش دارد ...یعنی ملت فلسطین،
ملتعراق،ایرانوملتهایدیگر،همهبهچشمخودشاندیدندکه
راه مقاومت و ایستادگی ،تنها راه پیروزی است؛ راه دیگری وجود
ندارد؛ ولو مقاومتکننده یک گروه کوچک باشد؛ ولو آن قدرتی که
در مقابل آن مقاومت میشــود ،ارتش درجهی یک دنیا باشد و از

خبر هفته  |  

طرف آمریکا هم حمایت بشــود .هرچه باشد ،این یک راز و س ّنت
الهیاست85/7/21».
اگر مقاومت کنید پیروزی را در پیشانی شما میبینم
سؤال آن است که جوانان مؤمن و انقالبی حزباهلل لبنان چگونه
توانستندمدرنترینارتشهایدنیاراشکستدادهوآنهارامجبور
به عقبنشــینی کنند؟ پاسخ این ســؤال را سیدحسن نصراهلل،
دبیرکل حزباهلل لبنان چنین داده اســت« :سال 1360( ۱۹۸۲
شمسی) تعدادی از علما و مجاهدان در کنار یکدیگر جمع شدند.
 ۹نفر از این گروه از جمله شیخ حسین عبید به وسیلهی انتخابات
برای سفر به ایران و دیدار و بیعت با امام خمینی که ایشان را امام
مســلمانان ،رهبر امت و امید مســتضعفان جهان میدانستیم،
برگزیده شدند .ما از موضع ایمان ،تفکر و البته جهاد با ایشان بیعت
کردیم و برای مقاومت و مرگ اجازه گرفتیم ...ســال  ۱۹۸۲که ما
حزباهللراباچنددهنفرتأسیسکردیمصدهزارنیرویاسرائیلیو
بیستوپنجهزارنیرویآمریکایی،فرانسویوایتالیاییداخللبنان
بودند ،ناو نیوجرسی و ...در آبهای ما حضور داشت .امام خمینی
به آن  ۹نفری که به دیدارشــان رفته بودند گفت نه منتظر ما و نه
منتظر هیچ کس دیگر نمانید و اگر مقاومت کنید من پیروزی را در
پیشانی شما میبینم .ما سال  ۲۰۰۰پیروز شدیم ،سال  ۲۰۰۶که
جرج بوش آمد و بار دیگر اسرائیل و همهی آن کاروانهای نظامی

خانواده ایرانی  |  
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را سراغ ما فرستاد پیروز شدیم ،در سوریه نیز پیروز خواهیم شد و
نگران نیستیم .نه ترامپ و نه پدر و جد ترامپ و نه جرج بوش و نه
پدر و جد جورج بوش و نه هیچکدام از این نژادپرستان نمیتوانند
به شجاعت ،اراده ایمان یا اعتقاد کودکان ما ضربه بزنند تا چه رسد
به مردان و پیران ما .ما به هیچوجه نگران نیستیم بلکه خوشبین
هستیم چون وقتی یک احمق متجاهر در کاخ سفید مستقر شود
ابتدایگشایشکارمستضعفانجهاناست».
در جنگ  ۳۳روزه روح اسرائیل صدمه دید
در یک تحلیل کالنتر ،اساسا از جنگ  33روزه به این ور ،معادالت
قدرت در منطقهی غرب آسیا تغییر کرد و کفهی ترازو به نفع محور
مقاومتشد.نظامسلطهکهتاپیشازاین،رویایساختخاورمیانه
برمحوررژیمصهیونیستیراداشت،بعدازاینجنگ،بهایننتیجه
رســید که طرح خاورمیانهی بزرگ ،آرزویی دستنیافتنی است.
سیدحسن نصراهلل در مصاحبهی چندی پیش خود با «شبکهی
المنار» ،صراحتا در اینباره صبحت کرده و چنین گفته اســت:
«قدرت حزب اهلل به لحاظ بشــری ،توان هجومی ،توان موشکی،
پهپادها ،نیروی زمینی ،دریایی و هوایی نســبت با دورهی جنگ
 ۳۳روزه قابل مقایســه نیســت و افزایش چندبرابری داشــته
است ...اســرائیل پس از جنگ  ۳۳روزه نتوانسته است پیشرفتی
داشته باشــد ...در جنگ  ۳۳روزه روح اسرائیل صدمه دید و 3

بازخوانی تاریخی  |  
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جمعیت کم مغلوب است!

شمیرسدمرهونشهداست
گمسلمان یب هگو 
اگرامروزبان 

|

اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایآزاده
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* 26.مرداد  1369سالروز آغاز بازگشت آزادگان  8سال جنگ تحمیلی به ایران میباشد .بسیاری از این عزیزان به دلیل جراحات بسیار بر اثر شکنجههای رژیم بعث صدام پس از

بازگشت به کشور طی سالهای متمادی به شهادت رسیدند.

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی
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 9توصیه مهم رهبر انقالب به
گروه های جهادی
در پی دیدار جمعی از اعضای گروههای جهادی جوان با رهبر انقالب در تاریخ۱۰

مردادماه،۹۸حضرتآیتاهللخامنهایفردایآنروزدرپیامیخطاببهاعضای

گروههایجهادیوبسیجسازندگی۹،نکتهرابهاینجوانانتوصیهکردند.
متنپیامرهبرانقالباسالمیبهاینشرحاست:

جوانانعزیزگروههایجهادیوبسیجسازندگی!
افزونبرچندکلمهایکهدیشبحضورا ًگفتهشد:
ا ّوالً:کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حقّ آن را ادا نمیکند؛ سپاس خدا
نصیبتانباد،شکراهللمساعیکم.
ثانی ًا :کار جهادی ،به معنی کار برخاســته از ایمان و به کارگیرندهی هر چه
ظرفیت وجودی انســان اســت؛ و این دو هیچ یک ،نقطهی پایان
بیشتر از ّ
کیفیت و ارتقا
برابر،
صدها
و
ها
ه
د
میتواند
شما
امروز
جهادی
کار
ندارد؛ پس
ّ
وگسترشیابد.

آمریکاییها حتی مصدق را هم
تحملنکردند!

1

ذره ،با
بعضیها هســتند که میگویند یک ّ
آمریکا کنار بیاییم ،شــاید دشمنیشان کم
بشــود؛ نه ،حتّی به آنهایی هم که به آمریکا
اعتماد کردند ...به ســراغ آمریــکا رفتند برای کمک
مصدق.
گرفتن ،رحم نکردند؛ [مثل] چهکسی؟ دکتر ّ
مصدق برای اینکه بتواند با انگلیســیها مبارزه
دکتر ّ
کند ...رفت ســراغ آمریکاییها؛ با آنهــا مالقات کرد،
مذاکره کرد و درخواســت کرد؛ [به آنها] اعتماد کرد.
توهشــتم مرداد نه بهوسیلهی انگلیس
کودتای بیس 
[بلکه] بهوسیلهی آمریکا در ایران انجام گرفت ،علیه
مصــدق هم اینها راضی
مصدق .یعنی حتّی به امثال
ّ
ّ
نیستند؛ اینها نوکر میخواهند ،سرسپرده میخواهند،
توســریخور میخواهنــد؛ مثل چهکســی؟ مثل
محمدرضایپهلوی96/8/11.
ّ

خامس ًا :جها ِد خدمترسانی پیش از سود رســاندن به گیرندهی خدمت،
به خود خدمترسان سود میرســاند .دل کندن از بهرههای شخصی برای
بهره رساندن به دیگران ،دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را ق ّوت
میبخشدوفراترازهمه،رضایالهیراجلبمیکند.اینراباقولوعملخودبه
کسانیکههنوزقدمدروادیخدمترسانینگذاشتهاند،نشاندهید.
سادس ًا :در محیط خدمترسانی با اخالق نیکو و عمل مؤمنانه ،اجتناب از
مستحبات ،فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و
تقید به
ّ
محرماتّ ،
ّ
عملصالحکنید.
سابع ًا :حتماً خو ِد مردم منطقهی خدمترســانی ،به ویژه جوانان را در کار
خدمترسانیشریککنید؛ایننیزخدمتیبزرگبهآنهااست.
ثامن ًا:بهارتباطگروههایجهادیبایکدیگروارتباطآنهابادستگاههایقادر
بر پشتیبانی بپردازید؛ بیآنکه دچار ارتباطهای اداری مرسوم و دستوپاگیر
شوید.
قیتهای خود ،تواناییهای
تاسع ًا :کارهای خود ،پیشــرفتهای خود ،مو ّف ّ
روزافزون خود را بهشــکل هنرمندانه به ّاطالع همگان برسانید .نشان دهید
ظرفیتهای انسانی کشور متّکی
که جها ِد مو ّفق شما که فقط بر گوشهای از ّ
است،چقدرزیباوشوقانگیزاست.
صلواتوسالمخدابرروحمط ّهرحضرتامامابیجعفرالجواد()
جمعه ۳۰ذیقعده        |        ۱۱مرداد        |      ۱۳۹۸س ّیدعلی خامنهای
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حادثــه از این قرار بــود که دولت
مصدق که نفت را ،منبع ثروت ملّی
ّ
کشــور را از چنگ انگلیسیها و از
دست انگلیسیها با کمک افرادی که بودند -
مرحوم آیتاهلل کاشــانی و دیگران -توانست
خارج کند ،یک اشتباه تاریخی انجام داد و آن
مقابل دشــمنی
تکیهی بــه آمریکا بــود .در
ِ
انگلیسهــا ،فکر کرد باید یک پشــتیبانی در
عرصهی بینالمللی داشته باشد ،این پشتیبان
آن روز ازنظر او آمریکابود؛به آمریکاییها اعتماد
کــرد؛ امیــد او بــه آمریکاییها بــود .از این
خوشبینــی و سادهاندیشــی ،آمریکاییها
استفاده کردند[ ،کودتای] بیستوهشتم مرداد
را به راه انداختند94/8/12 .

روایت رهبر انقالب از درسهای کودتای  28مرداد

ثالث ًا :ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گــزارش آن را دادید -آنها را از
خدمترسانیهایابتداییویَدی،غافلودورنکند.تعمیردیواروباموخانهی
نورانیتمیبخشد..
آنپیرزنروستایی،بهشماوکارهایبزرگتانبرکتو ّ
رابع ًا :شعار «خدمترسانی برای تحقّق عدالت و پیشرفت» را همگانی کنید.
منظومهیمعرفتیاسالمدراینبارهراکهمشتملبرصدهادرسازلزومانفاق
و لزوم تعاون در ب ِّر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال
اینهااست،دربرابرمیلیونهاجوانکشوربگذارید.

از خوشبینی دکتر مصدق،
آمریکاییهااستفادهکردند

مصدق به آمریکا اعتماد كرد
كتكش را ه م خورد!

«ملت ایران در طول صد ســال اخیر اق ً
ال در دو قضیهی مهم قبل از انقالب اسالمی با آمریکا و
انگلیس روبهرو شده است .یک قضیه ،قضیهی مشروطیت است؛ یک قضیه ،قضیهی نهضت ملی
شدن صنعت نفت است .در هر دو قضیه ،آنها ترفندی زدند و ملت ایران را از لذت بردن از پیروزی
دیکتاتوری ســخت و ســیاه را در هر کدام از این دو مقطع در کشور
خود محروم کردند و یک
ِ
به وجود آوردند  80/8/20 ».نشریهی خط حزباهلل در شمارهی دو هفت ه قبل خود به بازخوانی
درسهایی از نهضت مشروطه پرداخت و در این شماره نیز به مناسبت سالگرد کودتای  28مرداد
و فرجام تلخ نهضت ملی شــدن صنعت نفت ،درسهایی در اینباره را از نگاه رهبر انقالب مرور
میکند.

3

اشتباه مصدق ،کشور را  25سال در استبداد فرو برد

یکمأمورآمریکاییبانامونشانمشخّ صکهکام ً
المضبوط[است]ومامیشناسیم،میدانیم-اسمشهمدر
تاریخ هست -بلند شد آمد اینجا؛ آمریکایی بود ،رفت در سفارت انگلیس یا در سفارت یک کشور غربی یا شاید
هم کانادا مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد ،افرادی را با خودش همراه کرد؛ عناصر و عوامل داخلی
خائن هم وجود داشتند؛ کودتای بیستوهشتم مرداد را راه انداخت و همهی زحماتی را که ملّت ایران در ظرف دو سه سال
محمدرضای پهلوی را
دوران ملّی شدن صنعت نفت -کشیده بودند ،بر باد دادّ .مصدق را هم گرفتند ،بردند زندانی کردند و ّ
ّ
که از ایران فرار کرده بود ،برگرداندند ،به ســلطنت نشاندند؛ و  ۲۵سال از سال  ۳۲تا ســال  ۵۷این ملت ،زیر یوغ حکومت
تحمیلیووابستهیپهلویبهانواعخفّتها،انواعفشارها،انواعسختیهامبتالشد؛آمریکاییها[اینکاررا]کردند94/8/12.

4

عدم حضور کاشانی ،موجب شکست مصدق شد

ملت ایران را سرانگشت روحانیت  -کسی مثل آیةاهلل کاشانی  -وادار میکرد که صحنهها را پُر کند و به
میدان بیاید و جان خود را به خطر بیندازد .در ۲۸مرداد که کاشانی منزوی و خانهنشین بود  -و در واقع
مصدق او را منزوی و از خود جدا کرده بود  -عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم نیز در
دولت ّ
صحنهحضورنداشتهباشند؛لذاکودتاچیهایمأمورمستقیمآمریکاتوانستندبیایندوبهراحتیبخشیازارتشرابه
مصدقراسرنگونکردند80/8/20.
تصرفدرآورندوکودتاکنند.یکمشتاوباشوالواطتهرانراهمراهانداختندو ّ
ّ
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سخن

بخش هنری سازمان سیا هم پای کار کودتا آمد

5

چند روز پیش سندى از اسناد منتشرشدهی وزارتخارجهی آمریکا دربارهی جریان کودتاى  ۲۸مرداد را ترجمه
توجه من این است« :کیم روزولت» مىگوید وقتى ما به تهران آمدیم ،یک
کرده و براى من آوردند .آن بخش مورد ّ
چمدان بزرگ پُر از مقالههایى که نوشته شــده بود و باید ترجمه مىشــد و در روزنامهها به چاپ مىرسید ،و نیز
کاریکاتورهایى را با خودمان آوردیم! شما فکرش را بکنید ،دستگاه ســى.آى.اىِ آمریکا براى ساقط کردن حکومتى که با آنها
ناســازگار بود و منافع آنها را تأمین نمىکرد ...تحت عنوان اینکه ممکن است پشت پرده آهنین شوروى برود ،از همهی ابزارها
علیه آن استفاده کرد ...در آن اسناد آمده است که
ما به بخش هنرى ســازمان
سیا ســفارش کردیم که این
چیزها را تهیه کند! 80/5/1

6

هر که به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد

رویكرد اسـتكباری كـه آمریكاییها دارند و از دهها سـال پیـش تا امروز هـم ادامه دارد ،موجب شـده اسـت كه در
ملّتهـای دنیـا یـك احسـاس بیاعتمـادی و بیزاری نسـبت بـه دولـت آمریـكا بهوجـود بیایـد؛ ایـن مخصوص
كشـور ما نیسـت؛ هر ملّتی به آمریكا اعتمـاد كرد ،ضربه خـورد؛ حتّی آن كسـانی كه دوسـت آمریـكا بودند .حاال
مصـدق بـه آمریكاییهـا اعتماد كـرد؛ بـرای اینكه بتوانـد خـود را از زیر فشـار انگلیسهـا نجـات بدهد ،به
در كشـور ما دكتر
ّ
مصـدق كه به آنها حسـن ظـن پیدا كـرده بود كمـك كنند،
دكتر
بـه
اینكه
جـای
به
ها
ی
آمریكای
شـد؛
ـل
متوس
ّ
آمریكاییهـا ّ
مصـدق اعتماد كرد،
با انگلیسها همدسـت شـدند ،مأمور خودشـان را فرسـتادند اینجا و كودتـای  ۲۸مـرداد را راه انداختند.
ّ
كتكش را [هم] خورد92/8/12.

7

آمریکا با استقالل کشور مشکل دارد؛ نه با جمهوری اسالمی

من به شـما ایـن را عرض بکنم کـه با قطع نظـر از نظـام[ ،آمریکا] با اسـتقالل کشـور هم مشـکل دارند؛ یعنـی اگر فرض
کنیم یک نظامـی غیر نظام جمهوری اسلامی هم سـر کار بود و بنا بود مسـتقل باشـد ،اینها با آن مشـکل داشـتند .این
تجربهی نهضـت ملّی جلوی چشـم ما اسـت ...یعنی با یـک نظامی و با یـک حکومتی هم کـه مطلقاً حکومـت دینی هم
نیسـت ،حکومت انقالبی هم نیسـت  -نهضت ملّی که یک حکومـت انقالبی نبود؛ فقط دنبال اسـتقالل کشـور از زیر یـوغ انگلیسها
بودوخیالمیکردآمریکاییهاکمکشمیکنند-نتوانستندبسازند؛بااستقاللکشورمخالفند96/3/22.

هفته

اطمینان بخشهای
 1دیگر آن اسرائیل قبل نشد.
ِ
مختلف سیاســی و نظامی رژیم صهیونیســتی به
یکدیگر از بین رفت .ایســتادگی غزه در جنگهای
سالهای بعد هم این موضوع را تثبیت کرد و پس از
جنگ ۳۳روزه اسرائیل هیچ وقت نتوانست اعتماد به
نفسش را باز بیابد .آنها  ۱۳سال است از سال 2007
هرسالیکرزمایشجبههیداخلیبرگزارمیکنند
و هر سال نتیجه این است که جبههی داخلی هنوز
برای جنگ آمادگی ندارد .من پس از ســال 2000
که گفتم «اسرائیل از النهی عنکبوت هم سستتر
است» ،پی بردم حتی سستتر از این حرفهاست».
شکست رژیم صهیونیستی در جنگهای  22روزه،
 50روزه و هشــت روزه از حماس ،شکست جبههی
آمریکایی -صهیونیستی از مقاومت مردمی در عراق
و سوریه ،همه و همه مصادیقی از صدق گفتار رهبر
انقالبوسیدحسننصراهللاست.
تجربه چهل ساله ملت ایران
البته جنــگ  33روزه صرفا یک مصداق اســت از
وعدهی الهی مبنی بــر آنکه اگــر در صراط حق،
ایســتادگی و مقاومت کنند ،حتما پیــروز کارزار
مکرر قرآن
خواهند بود« .خداوند متعــال در آیات ّ
این وعده را داده اســت که اهل حــق ،طرفداران
حق ،پیروز نهاییاند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا
داللت میکند .ممکن اســت قربانی بدهند ا ّما در
نهایت شکســت نمیخورند؛ آنها پیروز هستند در
این صحنه؛ قربانی دارند ا ّمــا ناکامی ندارند ...آیات
فراوان قرآن همه همین عاقبت را نوید میدهند به
آن کسانی که در راه مقاومتند 98/3/14 ».تجربهی
ملت ایــران در طول این چهل ســال نیــز ،مؤید
مبرهن پیروزی به شرط ایستادگی در صراط حق
بوده است .شکست مفتضحانهی آمریکا و انگلیس
از جوانان مؤمن و انقالبی ایــران در ماجرای اخیر
پهپاد و نفتکش ،دو نمونهی دم دستی از آنهاست.
«برادران و خواهران عزیز! امروز ما از روزهاى جنگ
تحمیلى و دفاع مقدس بمراتب جلوتریم ،بمراتب
قوىتریم ،بمراتب نفوذ ملت ایران در دنیاى اسالم
گستردهتر است؛ امروز ما تواناتریم .ملت ایران این
توانائى را به برکت ایستادگیها به دست آورده .امروز
هم توطئه زیاد است؛ لکن ملت ایران با ایستادگى
خود ،به توطئهى دشــمن پوزخنــد میزند و راه
خود را با اســتوارى طى میکنــد 88/9/5 ».البته
«مواجههی ما با مســائلمان و با دشمنانمان باید
ا ّوالً شجاعانه باشد ،مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه
باشد ،مأیوسانه نباشــد؛ ثالثاً عاقالنه و خردمندانه
احساساتی سطحی نباشد؛ [رابعاً]
باشد ،هیجانی و
ِ
مبتکرانه باشد ،از روی انفعال نباشد؛ ابتکار کنیم؛
ن جور
کیفیت حرکت کردیم ،اگــر ای 
اگر به ایــن ّ
ّ
حرکت کردیم ،بدانید ملت ایــران در مواجههی با
همهی قدرتهای بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد
توانست پیش برود98/3/14».
سالچهارم،شماره |197هفته چهارممرداد۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا                                ...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

دربارهشخصیتامیرالمؤمنین
بهترمیدانمکهساکتباشم

()

من دربارهی شــخصیت حضرت امیر( )چه
میتوانم بگویم و کی چــه میتواند بگوید .ابعاد

تاریخی

بازخوانی

10001028

معرفی

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

مختلفهای که این شــخصیت بــزرگ دارد ،به
گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمیآید.
کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسماء
وصفاتحقتعالیاست،ابعادشبهحسباسماء
حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهدهی بیان

کتاب

برای آشنایی با اندیشه مقاومت این کتاب را بخوانید
اینکه در بعضی از تعبیرات گفته شــده است که
عید غدیر عیداهللاالکبر و از همــهی اعیاد باالتر
است ،علّت این و وجه این چیست؟ خب ،در قرآن
کریم آیاتی هست که به غیر از مسئلهی غدیر به
مســئلهی دیگری قابل تطبیق نیســت .همین
ذین َکفَروا مِن دی ِن ُکم
ِس ال َّ َ
آیهی معروف َ
«الیو َم یَئ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
لت لکم دی َنکم َو
ون ا َلیو َم اک َم ُ
َفال تَخشَ و ُهم َو اخشَ ِ
ضیت ل َ ُک ُم االِسال َم دیناً»
مت َعلی ُکم ن ِع َمتی َو َر ُ
اَت َم ُ
امروز روزی است که دشمنان -کفّار -از دین شما
مأیوس شدند .چه چیزی مگر بر دین اضافه شد
که دشمن را مأیوس کرد؟ آن احکامی که در این
آیه ،در ا ّول ســورهی مائده ،قبل و بعد از این فِقره
اهم ّیت دارد؟ ...دربارهی
آمده اســت ،مگر چقدر ّ
هیچ یک از احکام فرعی الهی نیامده اســت که
ذین َکفَــروا مِن دی ِن ُکم»؛ پس این
ِس ال َّ َ
«ا َ َلیو َم یَئ َ
قضیهی دیگری است؛ غیر از این احکام فرعی
یک ّ
قضیهیرهبریجامعهی
قضیهچیست؟ ّ
است.آن ّ
اســامی ...ماجرای تعیین غدیر ،ماجرای تعیین
ضابطه است ،تعیین قاعده است .یک قاعدهای در
اسالم درست شــد؛ پیغمبر اکرم در ماههای آخر
عمر ،این قاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چیســت؟
قاعدهی امامت؛ قاعدهی والیت95/6/30 .
)1سورهیمائده،بخشیازآیهی۳

رونق

تولید

جوانهایمؤمنوپرتالش،این
عیببزرگکشوررابرطرفکنند
جمعیت جهان،
ایران بــا دارا بودن یک درصــد
ّ
دارای ۷درصد ذخایر معدنی جهان است :منابع
عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی
میان شرق و غرب و شــمال و جنوب ،بازار بزرگ
ملّی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن  ۱۵همسایه
جمعیت ،سواحل دریایی طوالنی،
با ۶۰۰میلیون
ّ
حاصلخیزی زمین با محصوالت متن ّوع کشاورزی
و باغی ،اقتصــاد بزرگ و متنــ ّوع ،بخشهایی از
ظرفیتها
ظرفیتهای کشور اســت؛ بسیاری از ّ
ّ
دستنخورده مانده اســت .گفته شده است که
ظرفیتهای استفادهنشدهی طبیعی
ایران از نظر ّ
و انسانی در رتبهی ا ّول جهان است .بیشک شما
جوانانمؤمنوپُرتالشخواهیدتوانستاینعیب
بزرگ را برطرف کنید   97/11/22 .

انقالب اســامی از همان روز نخست نهضت
در سال  42ذلّت استبداد و استعمار و استکبار
را برنتابید و کتاب مقاومتش از آن زمان ،نوشته
شــد .در زمانهای که جنــگ نظامی به جنگ
اقتصادی و فرهنگی و از همه مهمتر به جنگ
ارادهها تبدیل شده است ،ارزش مقاومت بیش
از پیش معلوم میشــود .بر این اســاس است
که رهبر انقالب به جوانــان توصیه کردند که
اندیشــهی مقاومت را تبیین و ترویج کنند .از
این رو ،انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر
حفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای
،جهت تسهیل کار مبلّغان ،کتاب «اندیشهی
مقاومت»رامنتشرکردهاست.اینکتابشامل
سرفصلهای متنوعی از جمله مبانی مقاومت،
اهم ّیت مقاومت ،عرصههای مختلف مقاومت،
ّ
فوایدمقاومتوغیرهاست.

خانواده

ایرانی

جمعیت کم مغلوب است!
َناسلوا تَکثُروا» ،خدای متعال از
این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم که «تَنا َکحوا ت َ
مسلمانهاخواستهکهزیادبشوند،افزایشپیداکنند.واقعاًهماینجوراستکهاگرچنانچه
عدد ملّت مسلمان  -حاال در یک کشور اسالمی مثل کشور ایران یا در فضای اسالمی مثل
ا ّمت اسالمی -زیاد باشد ،این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی
عده زیاد است ،افراد صالح در آن قهرا ًزیادترند ،تواناییها قهرا ًبیشتر است ،نیروی انسانی
که ّ
جمعیتکم،مقهور
جمعیتزیادباشد.
قهرا ًراقیتراست؛اینچونطبیعیاستاگرچنانچه
ّ
ّ
جمعیتهای زیادی دارند ،به برکت آن به خیلی
واقع میشود .امروز در دنیا آن کشورهایی که
ّ
امکاناتدستیافتهاند98/5/13 .
حزباهلل این است

انقالبی بودن به ثبات قدم است
جوانهــاى امــروز ما ،جوانهاى نســل
معاصر مــا و جوانهائى کــه در آینده
خواهند آمد ،بداننــد راه انقالب ،راهى
است که احتیاج دارد به عزم ،به ایمان ،به
ثبات قدم .بعضى این ثبات قدم را دارند،
بعضى در بیــن راه برمىگردنــد؛ البته
اینها به ضرر خودشــان عمل مىکنند؛
«فمن نکث فإن ّما ینکث على نفســه».
آن کســانى که از راه انقــاب برگردند،
مثل کسانى هستند که در تابستان روزه

گرفتهانــد و تا اواخــر روز ،روزه را حفظ
مىکنند ،اما یک ســاعت به غروب ،به
غروب طاقتشان تمام مىشــود؛ افطار
مىکنند .این مثل همان کسى است که
اول روز ،روزه نگرفته است .باطل کردن
از ِ
روزه در هر زمانى از ســاعات روز باشد،
ابطال روزه است .در راه انقالب اگر ثبات
قدم وجود نداشت ،اگر پیوستگى حرکت
وجود نداشت ،انسان رابطهاش با انقالب
قطع مىشود   87/3/14 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

حتی یکیاش نمیتوانیم برآییم .این شخصیت
که جامع تضاد اســت ،امور متضاده در او جمع
است ،کسی نمیتواند در حول و حوش او سخن
بگوید؛ از این جهت ،مــن در این موضوع بهتر
میدانمکهساکتباشم65/2/2 .

خاطرات

رهربی

عربهای خوزستان متدین
و دوستدار خاندان پیامبرند

باید توجه داشت که عربهای خوزستان متدین
و دوســتدار خاندان پیامبرند .من این تدین را در
خوزستانیهاییکهپیشازانقالبباآنهاآشناشدم،
دیدم ،و پس از انقالب نیز تدين آنها را بیشتر لمس
کردم .چند روز پس از بازداشــتم ،برای خروج از
سلول و آمدن در راهرو ،نسبت به من سخت گیری
نکردند؛ لذا با این افراد آشنا شدم و آنها با من بسیار
مانوسشدند،منهمباآنهاانسگرفتم.همهیآنها
چون ایرانی بودند ،فارسی میدانستند؛ اما من به
خاطر عالقهی ویژهای که به زبان عربی دارم ،با آنها
به این زبان صحبت میکردم .در میانشان جوانی
روشنفکر و باســواد با لقب «آلناصر الكعبی» بود.
پس از آزادی از زندان ،در روزنامهها خبر اعدام او و
دهراب الكعبي و شیخ عیسی را خواندم ،که تأثیر
بســیار غمانگیزی بر من گذاشت .آل ناصرکعبی
لبریز از شــخصیت و جوانمردی بود .از جملهی
حرفهای او که در خاطرم مانده ،این عبارت است
که خطاب به من میگفت :سیدنا زن باید کامال زن
باشد.یعنیازهرجهتدارایویژگیهایزنانهباشد.
این عبارت با توجه به معنایــی که به خودی خود
تبحر بیرون میآمد،
داشت و از زبان مردی با عقل و ّ
در من تأثيرگذاشت .منبع:خوندلیکهلعلشد

پرسش

پاسخ

گناه اصلی عملکردها است
س :بــا عنایت بــه ناکامیها و آســیبها در اجرای
سیاستهای کلی اصل  44و تفسیریهی بند ج آن ،آیا
وقتتجدیدنظردرآننشدهاست؟

ج:گناهآنتفسیریّهنیست؛گناهعملکردهااستکه
مهمترینمنتق ِدآنعملکردهاهمخودبندههستم
و دنبال میکنم و جلوی خیلیهایش را گرفتهایم،
بعضیها را [هم] برگرداندهایم .آن تفسیر ،یک نیاز
قطعی کشور بود .آن روز ،همهی آن کسانی که در
همین رشتهی شما -رشــتهی اقتصاد -کار کرده
بودند ،بهاتّفاق تأیید کردند که این تفســیریّه نیاز
کشوراست؛آنروزاینکارانجامگرفتمنتهاخوب
عملنشدودولتهایمختلف،خوبعملنکردند.
من تا االن هم دارم این را دنبال میکنم؛ یعنی در
متعدد  -شاید حدود ده سال -مرتّباً
این سالهای ّ
قضیــه را .یک خرده بهتر
دارم دنبال میکنم این ّ
شده ،انشاءاهلل بهتر هم خواهد شد98/5/16 .

