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صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

کالم

اگر یک مملکتی بخواهد مســتقل باشد ،اول
شرط این است که احتیاج نداشته باشد به غیر،
اگر احتیاج داشت که نمیتواند مستقل باشد.

گزارش

   حساب تلگرام@ khat_admin :

احتیاج ،خودش یک بستگی [سیاسی] است.
اگر یک روزی آن کسی که ما به او محتاج -فرض
کنید-باشیم،یکروزیجلویشرابگیرد،خوب
ما باید تسلیمش بشویم .ما باید کاری بکنیم که
مستقل بشویم .کاری بکنیم که محتاج نباشیم؛

این هم به این اســت که دانشگاهی بنایش را بر
این بگذارد که در دانشگاه خودش کاری بکند که
آن مقداری که مملکت خودش محتاج [است]
بتواند آن مقدار را درست بکند .

امام

اولین شرط رسیدن به استقالل

   پیامک10001028                     :

بامناجاتشعبانیهمأنوسشوید
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والدت با سـعادت امام حسـین  ،حضـرت عباس  ،و امام سـجاد بر مسـلمانان مبـارک باد
()

()

()

امام خمینی(ره) ۱۱آبان۱۳۵۸

انسان

رصدی

250ساله

بهمناسبت میالد امام حسین ()

روزنامهآمریکاییواشنگتنپست:

درس امام حسین به امت اسالمی

حمله به سوریه ،به اعتبار

بینالمللی آمریکا ضربه زد

حضور آیتاهلل خامنهای در ارتفاعات شندروین حلبچه 66/12/25

ســروصدای دونالد ترامپ دربارهی حمله به
سوریه در حالی تبدیل به یک شوی توئتیری
شده بود که برای بسیاری (مخصوصا متحدان
آمریکا) این ســؤال پیش آمده بود "تحوالت
منطقه بعد از حملهی آمریکا به سوریه ،چگونه
خواهد شد؟" اما بعد از حملهی موشکی آمریکا
و بیاثر بودن آن ،حامیــان و متحدان آن دچار
سرخوردگی و یأس شدند.
مارک دوبوویتز ،کارشــناس اندیشــکدهی
ضدایرانــی بنیــاد دفــاع از دموکراســیها
مینویسد" :راهبرد ترامپ برای خنثیسازی
و کاهش نفوذ ایــران در منطقــه ،محدود به
لفاظیهای گوشخراش اســت ".روزنامهی
واشنگتنپست نیز در اینباره نوشت" :حمالت
جمعهشب ،به اندازهی کافی قوی نبود تا مایهی
خجالت نشود ،در نتیجه ،بیش از آنکه به رژیم
اسد لطمه وارد کند ،به اعتبار آمریکا در صحنه
بینالمللی آســیب وارد کرد ...حملهی تحت
رهبری آمریکا ،حتی یک هواپیما ،پایگاه هوایی
یا سیستم تحویل را هدف قرار نداد و سوریه را
با قابلیتهای تسلیحات شیمیایی رها کرد".
واشــنگتن پســت ادامه میدهد" :سوریها
میدانند که پیروز این حمله بودند بهطوری که
در خیابانهای دمشق ،جشن و شادمانی برپا
بود ،زیرا طرفداران دولت فهمیدند که حملهی
پرهزینهای محقق نشــده اســت ".روزنامهی
گاردین نیز با انتقاد از حملهی اخیر آمریکا به
سوریه مینویسد" :این حمله ،سوریه را قویتر
میکند و ســوریه میتواند ادعا کند اســتوار
ایستاد و مقابله کرد .تمامش عبث بود».

   رایانامه:

Khat@khamenei.ir

   کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah  :

توصیههایرهبرانقالببرایماهشعبان

آمریکاییهابابهکاربردنسالحشیمیاییمخالفتیندارنداگر...
رئیسجمهور آمریکا میگوید «ما به سوریه حمله کردهایم برای مبارزهی با به کار بردن سالح

شیمیایی»! این حرف دروغ است؛ آنها [هستند که] با به کار بردن سالح شیمیایی -نه سالح
شیمیایی و نه هر جنایت دیگری علیه بشریّت -مخالفتی ندارند ...اینها از اینکه مردمی رنج
ببرند ،درد بکشند ،ناراحت نمیشوند .همینها از صدّ ام جنایتکار پشتیبانی کردند ،حمایت

کردند؛ هزاران نفر از مردم ایران و عراق بهوسیلهی سالح شیمیاییای که صدّ ام به کار برد نابود

شدند یا آسیب دیدند؛ هنوز در بین مردم ما جوانهایی که آن روز آسیب دیدند وجود دارند،
حضوردارندورنجمیبرند.اینهامخالف[سالحشیمیایی]نیستند97/1/25.

خانواده

ایرانی

اگرخانواد هنبود

بزرگترینمصلحینهمنمیتوانندجامعهرا اصالحکنند
اگر در جامعهای خانواده مستحکم شــد و زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت کردند و با
هم اخالق خوش داشته و ســازگاری نمودند و با همکاری هم مشکالت را برطرف نموده
و فرزندان را تربیت کردند ،جامعهای که اینطور خانوادهها را داشته باشد ،به صالح خواهد
رســید و نجات پیدا خواهد کرد ،و اگر مصلحی در جامعه باشــد میتواند اینطور جوامع
را اصالح نماید .اگر خانوادهای نبــود ،بزرگترین مصلحین هم بیایند نمیتوانند جامعه را
اصالح کنند79/12/15 .

حزب اهلل این است

قانون خدا را به خاطر بسپار
ما این را امتحــان کردهایــم :در مقابل
دشمن« ،عقبنشــینی» مش ّوق دشمن
است؛ در مقابل دشــمن« ،ایستادگی»
موجب عقبرفت دشمن استَ .ول َ ْو َقاتَلَ ُک ُم
ون َول ِ ًّیا
ِین َکف َُروا ل َ َول َّ ُوا ْالَ ْدب َ َار ثُ َّم َل یَجِ ُد َ
الَّذ َ
یرا * ُس َّن َة َّ
الل ِ الَّتِی َق ْد خَ لَ ْت مِن َق ْبلُ
َصِ
َو َل ن ً
َّ
َولَن تَجِ َد ل ُِس َّن ِة الل ِ ت َْبد ً
ِیل؛ این س ّنت الهی

است :اگرچنانچه در مقابل ظلم و استبداد
و زورگویــی و خباثتهــا و جنایتهای
جنایتکاران عالم ب ِایســتید ،قطعاً مجبور
ِ
به عقبنشینی میشوند؛ این قرآن کریم
است که بهعنوان یک س ّن ِ
قطعی تاریخ و
ت
ِ
س ّنت الهی از این یاد میکند ،و این س ّنت
انشاءاهلل عملی خواهد شد97/1/25     .

تاریخ زندگی
زندگی حسینبنعلی ( )در طول ِ
پنجاه و چند سالهی آن بزرگوار ،همه درس است:
دوران کودکی او درس است ،دوران جوانی او درس
است ،در دوران امامت امام حســن ( )رفتار او
درس است ،بعد از شهادت امام حسن ( )رفتار
او همه درس است .اینجور نبود که کار امام حسین
فقط در آن روز آخر باشــد ،لکــن حادثهی کربال 
اینقدر عظمت دارد ،اینقدر درخشنده است که مثل
خورشــیدی همهی نورهای دیگر را تحتالشّ عاع
قرار میدهد ...امروز روز والدت این بزرگوار اســت؛
در این روز باید از حســینبنعلی درس آموخت؛
درس حســینبنعلی ( )به ا ّمت اسالمی این
اســت که برای حقّ  ،برای عدل ،برای اقامهی عدل،
برای مقابلهی با ظلم ،باید همیشه آماده بود و باید
موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن ســطح و در
آن مقیاس ،کار من و شما نیست؛ ا ّما در سطوحی که
لقیاتما،باعاداتمامتناسبباشد
وضعیتما،باخُ ّ
با ّ
چرا؛بایدیادبگیریم92/3/22   .

تفسیر

قرآن

مواظبباشیمپیمانشکنینکنیم
عالج زیغ و لغزشــی که بتدریج هویّت ما را تغییر
میدهــد و اخالق و اعتقــاد ما را خــراب میکند
چیســت؟] ما باید چه کار کنیم؟ آنچه که در قرآن
مشاهده میشود ،نقطهی مقابل این آفتها« ،ذکر»
اســت؛ نه فقط ِورد و اوراد و امثال اینها .اورادی که
وجود دارد ،یکی از وســایل ذکر اســت؛ اما ذکر به
معنای یاد خدا و یاد تکلیف و یاد نعمت الهی است؛
«و اذکروا نعمة َّ
الل علیکــم اذ کنتم اعدائا فألّف بین
قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانــا» )۱(.اگر در قرآن
متعددیبه«یادنعمتخدا»
مالحظهکنید،درموارد ّ
اشارهشدهاست.نعمتخدا،همهاشخوردوخوراک
و امثال اینها نیســت که به نظرمان کوچک بیاید -
مهماست-بلکه
اگرچهآنهمکوچکنیست؛خیلی ّ
خدای متعال نعم عظیمی بر انسانها و از جمله بر ما
دارد که باید به یاد آنها بیفتیم؛ یاد تکلیف ،یاد نعمت،
یاد عهد و پیمان .همهی ما عهد و پیمان داریم؛ هم با
خدا ،هم با مردم ...هر کدا ِم ما با مردم و نظام ،یک طور
عهد و میثاق داریم .به یاد این عهد و میثاقمان باشیم
و مواظب باشیم پیمانشکنی نکنیم و عهد خود را
زیر پا نگذاریم ) ۱ | 80/9/21   .س آل عمران آیه۱۰۳

با رسیدن به پایان کار
گروهکهایتروریستیدرمنطقهودستبرتر
محور مقاومت در آن ،خط حزب اهلل به این پرسش پاسخ میدهد:

علت حضور ایران در منطقه چیست؟

دربارهی حضــور ایران در منطقــه ،و بهطور خاص ،در
کانون این درگیری ( یعنی عراق و ســوریه) ،چهار نگاه
وجود دارد.
نگاه اول معتقد است که اساسا حضور ایران در منطقه ،کار اشتباه و
نادرستی است .از نگاه اینان ،حضور ایران در منطقه ،از طرفی موجب
ایجادخصومتبیشترکشورهایغربیودنبالههایمنطقهایآنانبا
ایران خواهد شد و از طرف دیگر ،باعث غافل شدن کشور ،از مسائل
داخلی و درونی خودش میشــود .این افــراد و جریانها معتقدند
"چراغیکهبه خانه رواست،به مسجد حرام است".
نگاه دوم معتقد است که ما باید در منطقه حضور داشته باشیم به
دلیل آنکه این کار برای دفاع از "منافع ملی" است و یک وظیفهی
"صرفا انسانی" .از نظر اینان ،اســتعمار جهانی برای کسب منافع
بیشتر در منطقه حضور پیدا کرده و بنابراین ما هم باید برای بیرون

راندن استعمار از منطقه ،و دفاع از حقوق مردم خود و منطقه ،باید
در این تحوالت حضور داشته باشیم .از این منظر ،کشورهای عراق
و ســوریه و لبنان و ...به ایران مدیون هستند و بعد از اتمام پروژهی
داعش و بیرون راندن آنان از منطقه ،این کشــورها باید حق خود را
در قبال جوانمردی ایران انجام داده و بازارهای خود را بر روی ایران
بگشایند.
از منظر نگاه ســوم ،حضور ایران در منطقه" ،تاکتیکی" است نه
"راهبردی" .ایران صرفا به این دلیــل در منطقه حضور دارد که در
حال حاضر ،دارای "منافع مشــترک" (مثال مبارزه با تروریســم)
با برخی کشــورهای منطقه اســت .بنابراین نگاه ایران ،یک نگاه
کوتاهمدت است و پس از تمام شدن پروژه ،نیازی به حضور ایران در
منطقه و نزدیکی به سایر کشورها نیست .پس حلقهی متصل ایران
باکشورهایمنطقه،صرفامنافعمشترکاستوبس.

نگاه اول که مشخص است تا چه اندازه نادرست است و تنها یک مدعا
برای رد این گزاره ،حملهی داعش به ســاختمان مجلس شــورای
اسالمی در سال گذشته است .که اگر در ســوریه و عراق با دشمن
نجنگیم ،میبایست در خیابانهای پایتخت ،با آنها میجنگیدیم.
دو نگاه دوم و سوم نیز اگرچه ممکن اســت بُعدی از حقیقت را دارا
باشند ،اما از منظر نگاه چهارم  که متعلق به رهبران انقالب اسالمی
(امامخمینی و حضرت آیتاهلل خامنهای) است،نگاهناقصی است وبا
مبانیاندیشهایودینیایندوبزرگواراندرتعارضاست.
از منظر امام خمینی(ره) ،ما در حال یک جنگ عقیدتی با دشــمن
هستیم که البته حتی محدود به یک جغرافیای خاص هم نمیشود:
«جنگ ما جنگ عقیده است ،و جغرافیا و مرز نمیشناسد .و ما باید
درجنگاعتقادیمانبسیجبزرگسربازاناسالمرادرجهانبهراه

حزبا ...این است | 4

گزارش رصدی | 4

تفسیر قرآن | 4

قانون خدا را به خاطر بسپار

حملهبهسوریه،بهاعتباربینالمللیآمریکاضربهزد

مواظبباشیمپیمانشکنینکنیم

• جنگماجنگعقیدهاست

مسأله شهادت کهنه شدنی نیست | این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید ایرج نصرت زاد
مسألهی شهید و ایثارگری ،کهنهشدنی نیست؛ این ،موتور حرکت جامعه است؛ بعضیها از این نکته غفلت میکنند .این که میبینید بعضی با سخن ،قلم و حرکات
خود ،نگاهی به ایثار و شهادت میاندازند که آن نگاه منفی و ناسپاسانه است ،بر اثر غفلت آنهاست؛ نمیفهمند پاسداری از حرمت شهیدان و ایثارگران چقدر برای
یک جامعه و ملت و کشور دارای اهمیت است .شما ببینید خون مطهر حســینبنعلی ( )در کربال در غربت بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگترین مسؤولیتی که
بر عهدهی امام ســجاد ( )و زینب کبری ( )قرار گرفت ،از همان لحظهی اول این بود که این پیام را روی دســت بگیرند و به سرتاسر دنیای اسالم آن را ،به
شکلهای گوناگون ،منتقل کنند83/4/16    .
تاریخ شهادت :یکم اردیبهشت 1359

شهادت :اسارت توسط ضد انقالب ،شکنجه و شهادت و دفن دسته جمعی

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

اخبار

هفته

سخن

دبیرکلحزباهلللبنان:اسرائیلیها
مرتکبحماقتبزرگشدند

سیدحسننصراهلل،دبیرکلحزباهلل درهمایش
"الوفاءللعهد"درضاحیهبیروتگفت:اسرائیلدر
تجاوزبهپایگاههواییتی ٤-سوریهعمدابهدنبال
هدف قرار دادن ســپاه پاســداران بود .ایرانیها
خودشاندربارهیپاسخشانبهایناقدامتصمیم
خواهند گرفت اما من به اسرائیلیها میگویم که
مرتکب یک حماقت بزرگ شدند |.مهر |
افشایجزئیاتجدیددربارهحملهبه
تأسیساتهستهایایران

روزنامه دیلی میل فاشکرد:اوبامارئیسجمهور
پیشین آمریکا دســتور حمله به سیستمهای
کامپیوتری تأسیسات هستهای ایران را به طور
محرمانه صادر کرده بــود که عملیات مربوطه
آن در زمان ریاســت جمهوری جورج بوش ،با
همکاریاسرائیلآغازشدهبود |.ایسنا|
حوثی:تروریسم،ابزارآمریکابرای
استعمارکشورهااست
عبدالملــک الحوثــی رهبر انصــاراهلل یمن
تصریح کرد :مبارزه با تروریســم ،دســتاویز
اصلی آمریکاییها برای اجرا و پیشــبرد طرح
استعماری در کشــورها است .وی همچنین
افزود :برخی (ســران) نادان عرب که اختیار
خود را به بیگانگان دادهاند ،منطقه را به محلی
برای تاراج و چپاول اسرائیل و آمریکا تبدیل
کردهاند |    .ایرنا |
اعتراف به دوازده سال دروغپردازی
علیه ایران
رئیس سابق سازمان سیاي آمریکا به دوازده
سال دروغ پردازی هستهای علیه ایران اعتراف
کرد .مايک پمپئو رئیس سابق سیا و گزینهی
وزارتخارجهی آمریکا در ســخنانی تصریح
کرد :قبل از برجام هم ایران در مسیر دستیابی
به بمب هستهای نبود |    .خ صداوسیما |
نشست سران عرب با بیاعتنایی
کامل مردم روبرو شد
القــدس العربی چــاپ لندن در گزارشــی
دربارهی اجــاس ســران اتحادیهی عرب
نوشت :نشســت ســران عرب با بیاعتنایی
کامل و بیتوجهی مردم و ناظران سیاسی در
کشورهای عربی روبهرو شد .روزنامه مصری
"االهرام" نیز در مطلبی با به ســخره گرفتن
نشست سران عرب ،نوشت :اگر امروز از یک
شهروند عربی سؤال کنند انتظار شما از این
نشســت چه بود ،یا پوزخند تلخی میزند و
هیچ نمیگوید ،یا به شدت عصبانی میشود
و ناسزا میگوید  |    .ایرنا |
2

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سالسوم،شماره |129هفته اولاردیبهشت97

توصیههای رهبر انقالب برای ماه شعبان

بامناجاتشعبانیهمأنوسشوید

1

3

با زبان مناجات با خدا حرف بزنید
شاید در ماه شعبان ،بتوانیم با ذخیرهای که از
این ماه گرفتهایم ،آن مناجات پرسوز و گداز و پر مضمون
را با نفس حقیقی بخوانیم  -نهفقط الفاظ آن را مرور کنیم
 و حقیقتاً از دل ،با زبان آن مناجات با خدا حرف بزنیم ،وَّ
شاءالل این همه فراهم شد ،در ماه رمضان ،آمادهی
اگر ان
ورود بر سر سفرهی ضیافت الهی شویم و در اوج قلهی آن
ماه ،شایستهی ورود به لیلةالقدر گردیم71/10/23.

راهدرستحرفزدنباخدا
منوشمااگربخواهیمباخدایمتعالحرفبزنیم
ویکمطالبهایداشتهباشیم،یکچیزیراازخدادرخواست
کنیم ،حقیقتاً درست بلد نیســتیم .این دعاها با بلیغترین
زبان ،یاد میدهند به ما که از خدای متعال چه بخواهیم و با
خدا چهجوری حرف بزنیم .همین مناجات شریف شعبانیه،
فِقراتی که از ا ّول تا آخر [این] دعا هست ،هرکدام از اینها یک
دریایی از معرفت است .عالوهی بر این به ما یاد میدهد که
چطورباخداحرفبزنیموازخداچهبخواهیم94/3/6.

4

مناجات شعبان ّیه تحفهای در اختیار ما
شــعبانیه یک تحفهای اســت
این مناجات
ّ
که در اختیار ما قرار داده شــده است .خب ما دعا خیلی
داریم ،همهی این دعاها هم پر از مضامین عالی اســت،
خاصی دارند ...ماه شــعبان
ا ّما بعضی یک برجســتگی ّ
یک چنین ماهی اســت؛ دلهای پاک ،دلهای نورانی،
موقعیت بهره بگیرند ،اســتفاده
دلهای جوان ،از این
ّ
کنند ،رابطهتان را با خدا قوی کنید92/3/22 .

5

رابطه خودتان را با خدا بهوســیله دعا و ذکر
تقویتکنید
به خدا توکل کنیــد .از خدای متعــال توفیق بخواهید.
رابطهتان را روز بهروز با معنویــت و خدای متعال تقویت
کنید .مبادا اشــتغاالت کاری ،شــما را از ذکر و توجه و
پرداختن به معنویات باز بدارد! یعنی یکی از خطرها این
است که در عملزدگی غرق بشــویم و از آن ارتباط قلبی
خودمان غافل بمانیم .آن چیزی که پشــتوانهی نشاط و
شور و شوق و تحرک و توفیق ماست ،کمک الهی است...
اینایامماهشعبانرامغتنمبشمارید86/6/4.
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با دعای کمیل و مناجات شــعبانیه
مأنوسبشوید
این مناجات شعبانیه را ببینید .من یک وقتی از امام (ره)
پرسیدم در این دعاهای مأثوری که وجود دارد ،شما کدام
دعا را بیشــتر از همه خوشــتان میآید و دوست دارید.
فرمودند :دعای کمیل و مناجات شــعبانیه .اتفاقاً هر دو
دعا هم مال ماه شعبان اســت؛ دعای کمیل که میدانید
اص ً
ال ورود اصلیاش مال شــب نیمهی شــعبان است،
مناجات شــعبانیه هم که از ائمه نقل شده ،متعلق به ماه
شعبان است .لحن این دو دعا به هم نزدیک است؛ هر دو
عاشقانه است ...باید با اینها مأنوس بشویم و قدری دلمان
را نرم کنیم83/7/13 .

خودمان را آماده کنیم برای ماه رمضان
این را همیشــه باید به یاد داشته باشیم که از
فرصتهایی که خدای متعال در اختیار ما قرار میدهد
حداکثر اســتفاده را بکنیم؛ یکی از ایــن فرصتها ،ماه
ّ
مبارک شعبان اســت که ماه دعا اســت ،ماه مناجات
توسل است ،ماه انتظار است .یک نعمت بزرگ
است ،ماه ّ
دیگر ،ماه مبارک رمضان است که نزدیک است و خیلی
مناسب است که ما در ماه شعبان ،خودمان را آماده کنیم
برای ماه رمضان .ماه رمضان ،ماه ضیافت الهی است؛ ورود
در عرصهی ضیافت الهی احتیاج به آمادگیهایی دارد،
این آمادگیها را در خودمان بهوجود بیاوریم96/2/27 .

به مناسبت روز ارتش و سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بازخوانی

هراتفاقیدرکشوربیفتد،حصارنیروهایمسلحبایدمحفوظباشد

السالم) هست  -حصارند؛ حصن و حصا ِر برکشیدهی در
نیروهای مسلح  -همچنان که در بیان امیرالمؤمنین (علیه ّ
الصالة و ّ
پیرامون یک ملت و یک کشورند .حصار همیشه بایستی پابرجا باشد ،حصار باید رخنه پیدا نکند؛ لذا نیروهای مسلح همیشه
بایستی استواری خودشان را حفظ کنند .در داخل حصار ،حوادث و شــرائط گوناگونی پیش میآید؛ یک عده خوابند ،یک
عده بیدارند ،یک عده دعوا میکنند ،یک عده مشغول عروسیاند ،یک عده مشغول عزایند؛ اما این حصار باید در همهی این
احواالت مستحکم باقی بماند .با این چشم به نیروهای مسلح نگاه کنید .اگر این استحکام بود ،اگر نگهبانانی که بر روی حصار
دارند نگهبانی میدهند ،دائم هشیار بودند ،مراقب بودند ،حرکات دشمن را رصد کردند ،از هیچ نقطهای غافل نشدند ،امنیت
داخل حصار محفوظ خواهد بود؛ در سایهی آن امنیت ،مردم به دین و دنیا میتوانند برسند؛ که اگر امنیت نبود ،نمیتوانند.
دینی غیرقابل اغماض است .همه بایستی مراقب باشند ،خود نیروهای
پس پرداختن به استحکام نیروهای مسلح ،یک اصل ِ
مسلح هم باید مراقب باشند ،دولتها هم باید حواسشان باشــد ،مردم هم باید حمایت کنند؛ این حصار بایستی مستحکم
باشد .در همهی احوال ،هر اتفاقی در داخل رخ میدهد ،حصار نیروهای مسلح باید محفوظ باشد   89/1/22

مسئله روز

حمل هبهسوریهیکجنایتاست،جنایتکارانرابشناسید

همان کسانی که دیروز از داعش آشکار و غیر آشکار حمایت میکردند ،امروز ا ّدعا میکنند که در مقابلهی با آنها حضور
داشتهاند و آنها را شکست دادهاند؛ آنهم بدروغ! چنین چیزی نیست ،آنها هیچ دخالتی نداشتهاند ...آنها آنجایی که الزم
دانستند ،وارد شدند و کمک کردند؛ آنجایی که عناصر اصلی داعش در محاصره بودند ،وارد شدند و آنها را نجات دادند.
قبل [از آن] هم در ایجاد داعش ،آنها مؤثّر بودند؛ با پول سعودی و امثال سعودی ،آنها توانستند این موجودات خبیث را به
وجود بیاورند و به جان ملّت عراق و سوریه بیندازند؛ منتها «مقاومت» در مقابل آمریکا و در مقابل عوامل آمریکا توانست
این دو کشور را نجات بدهد؛ این حملهی به سوریه یک جنایت است! بنده صریحاً اعالم میکنم رئیسجمهور آمریکا،
رئیسجمهور فرانسهونخستوزیرانگلیسجنایتکارند!البتّه َط ْرفیهمنخواهندبست،سودیهمنخواهندبرد...همین
چند روز قبل از این ،رئیسجمهور آمریکا گفت که هفت تریلیون ما خرج کردهایم در منطقهی غرب آســیا -بهقول او
خاورمیانه -و هیچچیز گیرمان نیامد؛ راست میگوید ،چیزی گیرشان نیامده .بعد از این هم آمریکا بداند ،هرچه خرج
کند ،هرچه تالش بکند ،قطعاً در این منطقه هیچچیز گیرش نخواهد آمد97/1/25   .

هفته

اندازیم 67/4/29 ».هدف از این مبارزه نیز ،اهتزاز
پرچم "ال اله ّال اهلل" در جهان است" :ما میگوییم
تا شرک و کفر هست ،مبارزه هست .و تا مبارزه
هست ،ما هستیم .ما بر سر شــهر و مملکت با
کســی دعوا نداریــم .ما تصمیــم داریم پرچم
«ال اله ّال اهلل» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به
اهتزازدرآوریم67/4/29".
حقیقتتوحیدایناست

رهبر انقالب نیز در دیدار ایــن هفتهی خود با
مسئوالن نظام و سفرای کشــورهای اسالمی
بهمناسبت عید سعید مبعث ،در امتداد دیدگاه
امام خمینــی(ره) ،بیان عبارت "ال الــه ّ ال اهلل"
را ،صرفا یک مســئلهی ذهنی ندانستند ،بلکه
موضوعی است که خود ،موجب حرکت و جهت
و اثر اســت« :ال اله  ّال اهلل صرفاً یک مســئلهی
اعتقادی و ذهنی محض نیســت؛ ال الــه ّ ال اهلل 
منشأ اثر است ،منشــأ عمل است ...برای همین
 ال ِل َه ا  َِّل ا ُ
هلل
مجردی که پیغمبر فرمود :قولوا ا
هم به ّ
تُفل ِحوا ،صاحبان زر و زور در همان محیط محدود
و کوچک م ّکه در مقابــل او صفآرایی کردند؛
بعد در مدینه که دولت اسالمی تشکیل شد ،باز
حکومتها و امپراتوریها و قدرتهایجهانی در
مقابل اسالم صفآرایی کردند؛ این صفآرایی از
روز ا ّول تا امروز وجود داشته است97/1/25».
مبتنی بر همین "نگاه توحیدی" است که امام
خمینی (ره) و رهبر انقالب ،معتقد به یک جنگ
دائمی بین جریان حق و باطل در تاریخاند و دقیقا
به دلیل همین روح توحید در اندیشهی این دو
بزرگوار است که مبارزهی با نظام سلطه و منطق
حضور ایران در منطقه ،توضیح داده میشود« :ما
اگر چنانچه به توحید اعتقاد داریم ،نمیتوانیم
زیر بار زور برویم ،نمیتوانیم زیر بار ظلم برویم،
نمیتوانیم در مقابل ظالم ن َایستیم ،این طبیعت
توحید اســت .اینکه جمهوری اســامی اعالم
میکند که هر جا مظلومی هست و نصرتی الزم
است ،ما آنجا حاضریم ،بهخاطر این است؛ اینکه
ما روی مسئلهی فلسطین اینجور اصرار داریم،
بهخاطر این اســت .چون الزمــهی توحید این
است که انسان در مقابل زورگویی ظالم به مظلوم
ب ِایستد؛حقیقتتوحیدایناست...ایستادنمادر
کنارگروههایمقاومت،درمنطقهیغربآسیابه
همین دلیل است .حضور ما در سوریه ،در مقابله
و مواجههی با تروریستهایی که آمریکا و عوامل
آمریکا در منطقه به وجــود آورده بودند ،به این
دلیلاست97/1/25».
بنابراینحضورایراندرمنطقه،نهصرفابرایدفاع
از منافع ملی یا وظیفهای انسانی ،و نه لزوما یک
تاکتیک موقت و کوتاهمدت ،بلکه برخاســته از
یک نگاه ناب توحیدی است .گرچه یقینا ،اگر این
موضوع حاصل شــد ،آن دو نیز تحصیل خواهد
شد .که گفتهاند چون که صد آمد ،نود هم پیش
ماست.
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